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COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 

 

RELATÓRIO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO 

 
1. DADOS GERAIS 
 
1.1 Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 
 
1.2 Objeto: Reforma e adequação da estrutura física de 03 (três) unidades escolares da Secretaria 
Municipal da Educação, em 03 (três) lotes, com a finalidade de permitir um melhor funcionamento do 
imóvel, de acordo com as especificações contidas no Projeto Básico, no Memorial descritivo e anexos. 
 
1.3 Processo nº: 6578/2019 
 
1.4 Data de Abertura das Propostas de Preços: 28/02/2020 às 09h30min 
 
1.5 Data de Abertura dos Documentos de Habilitação: 08/05/2020 às 09h00min 
 
2. LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. SHOCK ENGENHARIA LTDA - ENVIOU ENVELOPES A e B 
2. GAN ENGENHARIA EILRELI - ENVIOU ENVELOPES A e B 
3. MP2 CONSTRUÇÕES EIRELI - inscrita no CNPJ Nº 24.597.344/0001-98, representada pelo Sr. Victor Hugo 
Andrade Soares, portador do RG nº 1294573705 - SSP/BA, através de Procuração Partilcular - ME 
4. GIAS EMPREENDIMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - inscrita no CNPJ Nº 03.257.098/0001-55, 
representada pela sócia, Sra. Ivanusa de Almeida de Piero Borges, portadora do RG nº 534947760 - SSP/BA, 
através de Contrato Social – EPP; 
5. KRS CONSTRUTORA EIRELI - inscrita no CNPJ Nº 22.530.170/0001-10, representada pelo Sr. Felipe Freire 
Silva, portador do RG nº 1572548959 - SSP/BA, através de Procuração - EPP; 
6. MJF SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - representada pela Sra. Osvaldete Carvalho de Almeida, portadora do RG 
nº 0145432300 - SSP/BA, através de Procuração - EPP; 
7. OZ CONSTRUTORA LTDA - inscrita no CNPJ Nº 08.769.852/0001-50, representada pelo Sr. Rafael Ribeiro 
de Souza, portador do RG nº 1153080915 - SSP/BA, através de Procuração – EPP; 
8. MESSALA ENGENHARIA LTDA – inscrita no CNPJ Nº  07.882.717/0001-53 - representada pelo sócio, Sr. 
Adriano Freire de Carvalho Andrade, portador do RG nº 0183459806 – SSP/BA, através de Contrato Social - 
ME;  
9. COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA – inscrita no CNPJ Nº 10.593.378/0001-08, representada pelo Sr. Luciano 
Pereira dos Santos Júnior, portador do RG nº 1397357207, SSP/BA, através de Procuração – EPP; 
10. NJX CONSTRUTORA EIRELI - inscrita no CNPJ Nº 12.417.265/0001-79, representada pelo Sr. Orlando 
José de Sousa, portador do RG nº 342854, SSP/BA, através de Procuração – ME 
11. PROSPER CONSTRUTORA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 09.357.768/0001-91 representada pelo Sr. 
Antonio Abelardo Soares dos Santos, portador do RG nº 412953749 - SSP/BA, através de Credencial - ME. 
12. SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 25.035.423/0001-78 representada pela Sra. 
Andressa Almeida Neri Lima, portador do RG nº 0990756521 - SSP/BA, através de Procuração; 
13. CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – inscrita no CNPJ Nº 33.833.880/0001-36 
representada pela Sra. Michele Macedo de Souza, portador do RG nº 1017314349 - SSP/BA, através de 
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Procuração; 
14. AS ENGENHARIA LTDA – inscrita no CNPJ Nº 17.700.934/0001-39 representada pela Sra. Isadora 
Lopes de Jesus dos Anjos, portador do RG nº 1405724064 - SSP/BA, através de Procuração; 
15. QUALY MULTI SERVIÇOS EIRELI – inscrita no CNPJ Nº 22.678.969/0001-59 representada pelo Sr. 
Clebson Cruz de Oliveira, portador do RG nº 816826897 - SSP/BA, através de Procuração; 
16. NTW ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS LTDA – inscrita no CNPJ Nº 01.132.982/0001-38 
representada pela Sra. Anabelle Aparecida Freitas Meira, portadora do RG nº 1283448734 - SSP/BA, através 
de Procuração; 
17. XEQUE-MATE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA ME – inscrita no CNPJ Nº 09.164.198/0001-
13 representada pelo Sr. Fernando Barboza Souza, portador do RG nº 0396061559 - SSP/BA, através de 
Procuração. 

 
3. BREVES CONSIDERAÇÕES  
 
3.1 Sobre a fase de classificação das Propostas de Preços e Interposição de Recurso 

 
Conforme o Relatório de Julgamento das Propostas de Preços da COPEL acostado aos autos (fls. 1463-1478), 
a Comissão Setorial Permanente de Licitação, subsidiada pelo Parecer Técnico no Relatório de Proposta de 
Preços da DIRE/SMED (fls. 1450-1461), declarou “DESCLASSIFICADAS” as licitantes XEQUE-MATE 
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PREDIAL LTDA (Lote 02) e MESSALA ENGENHARIA LTDA (Lote 03) por 
descumprimento ao Instrumento Convocatório, bem como declarou as demais empresas “CLASSIFICADAS” 
pelo cumprimento aos requisitos editalícios quanto à Proposta de Preços. 
 
Ocorre que, após publicação do Resultado de Julgamento das Propostas de Preços no Diário Oficial do 
Município – DOM nº 7.615 e Jornal de Grande Circulação – fls. 22, todos de 03/04/2020, bem como 
divulgado o Relatório de Julgamento das Propostas de Preços no sítio oficial da PMS,  
www.compras.salvador.ba.gov.br, conforme corrobora os documentos acostados às fls. (1479-1481) dos 
autos, dentro do prazo recursal houve interposição de Recurso pela licitante NJX CONSTRUTORA EIRELI 
ME em 13/04/2020 (fls. 1482-1485). 
 
Em cumprimento as formalidades legais, os demais licitantes foram informados da existência de trâmite 
do Recurso Administrativo interposto através do Diário Oficial do Município – DOM nº 7.632 e Jornal de 
grande circulação fls. 07, ambos de 22/04/2020 (fls. 1486-1487). No entanto, após a concessão do prazo 
para apresentação das contrarrazões, nenhum licitante apresentou manifestação acerca do Recurso ora 
apresentado.  
 
Analisado o Recurso por esta COPEL, subsidiado através de Parecer Técnico emitido pela DIRE/SMED, que 
segue acostado aos autos às fls. 1491-1494, a Comissão Setorial Permanente de Licitação julgou o 
Recurso interposto como “IMPROCEDENTE”, mantendo a classificação das empresas SANTA FÉ 
ENGENHARIA EIRELI e PROSPER CONSTRUTORA LTDA, nos termos do Relatório de Julgamento das 
Propostas de Preços. 
 
O Resultado de Julgamento do Recurso foi divulgado nos meios de comunicação oficiais, qual seja, Diário 
Oficial do Município – DOM nº 7.644 e Jornal de Grande Circulação – fls. 13, todos de 06/05/2020 (fls. 1499-
1500), dando-se prosseguimento ao feito.  
 
4. DA ABERTURA DOS ENVELOPES B - HABILITAÇÃO 
 
Conforme a Ata da 2ª Sessão Pública realizada em 08/05/2020, a Comissão Setorial Permanente de 
Licitação passou à abertura dos Envelopes B – Habilitação dos 03 primeiros licitantes melhores 
classificados, por lote, a saber: 
 
LOTE 01: PROSPER CONSTRUTORA LTDA, SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI e NJX CONSTRUTORA EIRELI; 

http://www.compras.salvador.ba.gov.br/
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LOTE 02: PROSPER CONSTRUTORA LTDA, SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI e NJX CONSTRUTORA EIRELI; 
LOTE 03: PROSPER CONSTRUTORA LTDA, NJX CONSTRUTORA EIRELI e SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI. 
 
Em cumprimento ao regramento do inciso VI, art. 63 da Lei Municipal nº 8.421/2013, os documentos de 
habilitação dos três primeiros licitantes melhores classificados, por lote, foram passados para os licitantes 
presentes para averiguação, ocorrendo registro em Boletim de Ocorrência que foi devidamente acostado 
à Ata da Sessão Pública constante às fls. 1503-1504. 
 
A sessão foi suspensa para posterior análise dos técnicos da Diretoria de Infraestrutura da Rede Escolar – 
DIRE, acerca dos documentos relativos à qualificação técnica.  
 
4.1 Da Análise e do Parecer Técnico da Diretoria da Infraestrutura da Rede Escolar - DIRE 
 
Após análise, em 19/05/2020, a DIRE/SMED se pronunciou conforme Parecer Técnico acostado aos autos 
(fls. 1869-1872), informando o que segue: 
 

LICITANTE PARTICIPANTE: PROSPER CONSTRUTORA LTDA 
 
Análise dos Documentos Técnicos do Envelope B – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
Conforme item 10.1.3 do edital, encontram-se definidas critérios de análise no item 09 do Anexo 1 em relação aos 
responsáveis técnicos profissionais para a qualificação técnica, em análise aos documentos técnicos apresentados 
pela PROSPER CONSTRUTORA LTDA no Envelope B, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-
se o resultado a seguir: 
 

DESCRIÇÃO DO ITEM ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

9.1.1. A licitante deverá comprovar o registro ou inscrição na entidade 
profissional competente através da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto 
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –CREA e/ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com indicação do objeto 
social compatível coma presente licitação. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

9.1.2.1. É necessária a comprovação de que o LICITANTE possui em seu quadro 

permanente, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA e/ou 

CAU, constando de pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil e ou Arquiteto 

(Responsável Técnico). 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

9.1.2.2. A LICITANTE deverá apresentar declaração formal e expressa, 

devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando que dispõe de 

infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de todos 

os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e 

equipamentos necessários à execução do objeto deste certame. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

9.1.2.3. A LICITANTE deverá apresentar um termo de indicação do pessoal técnico 

qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para fins de 

comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da 

licitante, da fase de execução dos serviços. Este termo deverá ser firmado pelo 

representante da licitante com o ciente do profissional. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

9.1.2.4. Em relação aos profissionais indicados como responsáveis pelo 

acompanhamento do serviço, a LICITANTE deverá comprovar a condição de 

vínculo com a empresa licitante mediante a apresentação da Carteira de Trabalho 

com as anotações atualizadas, ou de certidão emitida pelo CREA ou mediante 

apresentação de contrato de prestação de serviço ou declaração de contratação 

futura acompanhada da anuência do profissional. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 
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9.2.1. Comprovação, através da apresentação de atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) no CREA e/ou 

CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA e/ou 

CAU, em nome do responsável técnico pela execução dos serviços, que possui 

experiência para desempenhar atividade pertinente e compatível com as 

características do objeto desta licitação. A atestação da capacidade profissional 

da licitante pode ser comprovada mediante apresentação de 1 (um) ou mais 

atestados. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

9.2.2. Declaração(ões) individual(ais), por escrito, do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento deste item, autorizando sua(s) inclusão(ões) na 

equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos. 

ATENDE 

AO 

EDITAL 

 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope B – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Conforme item 10.1.3 do edital, encontram-se definidas critérios de análise no item 09 do Anexo 1 em relação aos 

responsáveis técnicos profissionais para a qualificação técnica, em análise aos documentos técnicos apresentados 

pela SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI no Envelope B, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se 

o resultado a seguir: 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

9.1.1. A licitante deverá comprovar o registro ou inscrição na entidade 
profissional competente através da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto 
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –CREA e/ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com indicação do objeto 
social compatível coma presente licitação. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.1. É necessária a comprovação de que o LICITANTE possui em seu quadro 

permanente, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA 

e/ou CAU, constando de pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil e ou Arquiteto 

(Responsável Técnico). 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.2. A LICITANTE deverá apresentar declaração formal e expressa, 

devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando que dispõe de 

infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de 

todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e 

equipamentos necessários à execução do objeto deste certame. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.3. A LICITANTE deverá apresentar um termo de indicação do pessoal 

técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para fins de 

comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da 

licitante, da fase de execução dos serviços. Este termo deverá ser firmado pelo 

representante da licitante com o ciente do profissional. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.4. Em relação aos profissionais indicados como responsáveis pelo 

acompanhamento do serviço, a LICITANTE deverá comprovar a condição de 

vínculo com a empresa licitante mediante a apresentação da Carteira de 

Trabalho com as anotações atualizadas, ou de certidão emitida pelo CREA ou 

mediante apresentação de contrato de prestação de serviço ou declaração de 

contratação futura acompanhada da anuência do profissional. 

ATENDE 

AO EDITAL 
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9.2.1. Comprovação, através da apresentação de atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) no CREA e/ou 

CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA 

e/ou CAU, em nome do responsável técnico pela execução dos serviços, que 

possui experiência para desempenhar atividade pertinente e compatível com as 

características do objeto desta licitação. A atestação da capacidade profissional 

da licitante pode ser comprovada mediante apresentação de 1 (um) ou mais 

atestados. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.2.2. Declaração(ões) individual(ais), por escrito, do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento deste item, autorizando sua(s) inclusão(ões) 

na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

LICITANTE PARTICIPANTE: NJX CONSTRUTORA EIRELI 
 

Análise dos Documentos Técnicos do Envelope B – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

Conforme item 10.1.3 do edital, encontram-se definidas critérios de análise no item 09 do Anexo 1 em relação aos 

responsáveis técnicos profissionais para a qualificação técnica, em análise aos documentos técnicos apresentados 

pela NJX CONSTRUTORA EIRELI no Envelope B, passa-se a avaliar a documentação apresentada encontrando-se o 

resultado a seguir: 

 

DESCRIÇÃO DO ITEM ANÁLISE OBSERVAÇÕES 

9.1.1. A licitante deverá comprovar o registro ou inscrição na entidade 
profissional competente através da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica junto 
ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia –CREA e/ou 
Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com indicação do objeto 
social compatível coma presente licitação. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.1. É necessária a comprovação de que o LICITANTE possui em seu quadro 

permanente, profissional de nível superior, devidamente registrado no CREA 

e/ou CAU, constando de pelo menos 01 (um) Engenheiro Civil e ou Arquiteto 

(Responsável Técnico). 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.2. A LICITANTE deverá apresentar declaração formal e expressa, 

devidamente assinada por um de seus responsáveis, informando que dispõe de 

infraestrutura necessária, adequada e indispensável à integral execução de 

todos os serviços, compreendendo: instalações, pessoal técnico especializado e 

equipamentos necessários à execução do objeto deste certame. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.3. A LICITANTE deverá apresentar um termo de indicação do pessoal 

técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, para fins de 

comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da 

licitante, da fase de execução dos serviços. Este termo deverá ser firmado pelo 

representante da licitante com o ciente do profissional. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.1.2.4. Em relação aos profissionais indicados como responsáveis pelo 

acompanhamento do serviço, a LICITANTE deverá comprovar a condição de 

vínculo com a empresa licitante mediante a apresentação da Carteira de 

Trabalho com as anotações atualizadas, ou de certidão emitida pelo CREA ou 

mediante apresentação de contrato de prestação de serviço ou declaração de 

contratação futura acompanhada da anuência do profissional. 

ATENDE 

AO EDITAL 
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9.2.1. Comprovação, através da apresentação de atestado fornecido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado devidamente registrado(s) no CREA e/ou 

CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA 

e/ou CAU, em nome do responsável técnico pela execução dos serviços, que 

possui experiência para desempenhar atividade pertinente e compatível com as 

características do objeto desta licitação. A atestação da capacidade profissional 

da licitante pode ser comprovada mediante apresentação de 1 (um) ou mais 

atestados. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

9.2.2. Declaração(ões) individual(ais), por escrito, do(s) profissional(ais) 

apresentado(s) para atendimento deste item, autorizando sua(s) inclusão(ões) 

na equipe técnica, e que irá participar na execução dos trabalhos. 

ATENDE 

AO EDITAL 
 

 

QUESTIONAMENTOS DA ATA 
 
Com relação ao questionamento da licitante SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI a qual registrou em ata que a licitante 
NJX CONSTRUTORA EIRELI descumpriu os itens 9.1.2 e 9.1.2.2 do anexo I do Edital, esclarecemos o que segue: 
 

Todas as licitantes atenderam o quanto solicitado no item 09 do Anexo I do Edital, conforme presente 
relatório. 

 
CONCLUSÃO 
 
Por fim concluem os engenheiros, membros técnicos desta DIRE, que ante o exposto HABILITA-SE para o certame, 
sob a análise dos documentos técnicos do envelope B – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, as licitantes elencadas a seguir: 
 

 A empresa PROSPER CONSTRUTORA LTDA pois atendeu a todos os requisitos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA no 
item 09 do Anexo 01 do edital. 

 

 A empresa SANTA FÉ ENGENHARIA EIRELI pois atendeu a todos os requisitos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA no 
item 09 do Anexo 01 do edital. 

 

 A empresa NJX CONSTRUTORA EIRELI pois atendeu a todos os requisitos de QUALIFICAÇÃO TÉCNICA no item 
09 do Anexo 01 do edital. 

 
5. DA DECISÃO DA COPEL 
 
Após análise dos documentos pela Comissão Setorial Permanente de Licitação - COPEL e pelo setor 

técnico competente DIRE/SMED, conforme Parecer acostado aos autos e transcrito acima, quanto à 

qualificação técnica, a Comissão DECIDIU, após constatar o cumprimento dos requisitos editalícios dos 

itens 10.1.1 (Habilitação jurídica); 10.1.2 (Regularidade fiscal); 10.1.3 e 9 do Anexo 1 – Projeto Básico 

(qualificação técnica); 10.1.4 (Vistoria); 10.1.5 (Qualificação econômico-financeira); 10.1.6 (Cumprimento 

do Dispositivo Constitucional) e 10.1.7 (Documentação Complementar):  

 

 HABILITAR OS SEGUINTES LICITANTES: 
 

LOTE 01: Prosper Construtora LTDA, Santa Fé Engenharia EIRELI e NJX Construtora EIRELI; 
LOTE 02: Prosper Construtora LTDA, Santa Fé Engenharia EIRELI e NJX Construtora EIRELI; 
LOTE 03: Prosper Construtora LTDA, NJX Construtora EIRELI e Santa Fé Engenharia EIRELI. 
 

 DECLARAR VENCEDOR DOS LOTES 01, 02 E 03 deste certame, o licitante classificado em 1º lugar, por 
ter cumprido todos os requisitos editalícios referentes aos documentos de habilitação, conforme 
documentos acostados aos autos: 
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LICITANTE VENCEDOR LOTES VALOR DAS PROPOSTAS  

PROSPER 
CONSTRUTORA LTDA 

Lote 01 – Escola Municipal 
de Nova Esperança Professor 

Arx Tourinho 

R$ 518.470,42 (Quinhentos e dezoito mil, 
quatrocentos e setenta reais e quarenta e dois 
centavos). 

Lote 02 – Escola Municipal 
Ivone Vieira Lima 

R$ 336.750,79 (Trezentos e trinta e seis mil, 
setecentos e cinquenta reais e setenta e nove 
centavos). 

Lote 03 – Escola Municipal 
Vale das Pedrinhas 

R$ 266.550,58 (Duzentos e sessenta e seis mil, 
quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e 
oito centavos). 

 
6. DA DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DA FASE RECURSAL  
 
O resultado do julgamento de habilitação com a declaração do vencedor será encaminhado para 
publicação nos meios de comunicação oficiais, momento em que será concedido o prazo recursal de 
acordo com a Lei nº 8.666/93, bem como será divulgado no endereço eletrônico 
www.compras.salvador.ba.gov.br. 
 
Ocorrendo a interposição de recurso(s) o(s) mesmo(s) será(ão) divulgado(s) nos meios de comunicação 
oficiais, e na ausência de recurso, proceder-se-á a adjudicação e homologação do certame pela 
Autoridade Superior, com sua posterior publicação. 

 
 
Em, 20 de maio de 2020. 
 
 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO - COPEL 
Portaria nº 378/2019 

 
 

Hilaise Santos do Carmo 
 PRESIDENTE DA COMISSÃO 

                                                                                                                           
                          
 
    Jussara Couto Morais                                                                                        Williana Morais da Silva 
              MEMBRO                                                                                                               MEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
   Iris Tatiuse Silva Ribeiro                                                                            Albino Gonçalves dos Santos Filho 
               MEMBRO                                                                                                                MEMBRO                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 


