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RELATÓRIO FINAL 
 
 

1. DADOS GERAIS 
 

1. Modalidade: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO - RDC PRESENCIAL Nº 007/2019 
 

1.2 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de elaboração de 
projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia, e execução da obra de reconstrução do 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ELISA SALDANHA da Secretaria Municipal da Educação – SMED, no 
regime de contratação integrada previsto na lei nº 12.462/2011, conforme especificado no 
anteprojeto e seus anexos. 
 
1.3 Processo nº: 2759/2019 
 
1.4 Data de Abertura dos Envelopes 01 – Proposta(s) Técnica(s): 25/10/2019 às 09h30min  
1.5 Data de Abertura dos Envelopes 02 – Propostas de Preços: 29/11/2019 às 14h00m 
1.6 Data de Abertura do Envelope 03 – Habilitação: 26/12/2019 às 15h30m 
 
2. LICITANTES PARTICIPANTES: 
 
1. CONSÓRCIO BMV/GBM 
2. CONSÓRCIO QG CONSTRUÇÕES/GLOBO  
3. CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA  
4. PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 
5. CONSÓRCIO 800D/FPE 
6. METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 

 
3. BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS FASES DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS, PROPOSTAS DE 
PREÇOS E HABILITAÇÃO. 
Após a análise dos documentos das Propostas Técnicas, das Propostas de Preços, bem como dos documentos de 
habilitação pela COPEL e pelo setor técnico competente, DIRE/SMED, com emissão de Relatórios, os quais se 
encontram acostados às fls. 2711-2716 e 2717-2728 dos autos, respectivamente, obteve-se os resultados a 
seguir: 
 
3.1 Licitantes Classificados nas Propostas Técnicas:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Licitante Desclassificado na Proposta Técnica 
 

LICITANTE DESCLASSIFICADO MOTIVOS DA DESCLASSIFICAÇÃO 

CONSÓRCIO QG/GLOBO 

➢ Não alcançou a pontuação mínima na análise 
dos atestados técnicos profissionais e 
operacionais, deixando de atender aos requisitos 
da Proposta Técnica solicitada no item 08 do 
Anexo I do Edital. 

 
 

LICITANTES CLASSIFICADOS 
 

PONTUAÇÃO 
MÁXIMA OBTIDA 

CONSÓRCIO BMV/GBM 195  

CONSÓRCIO 800D/FPE 185 

PEJOTA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 175 

CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA 170 

METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 130 
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3.3 Licitantes Classificados nas Propostas de Preço (técnica e preço) 
 

LICITANTES 
CLASSIFICADOS 

VALOR GLOBAL 
DA PROPOSTA 

(R$) 

NOTA DA 
PROPOSTA 

TÉCNICA 

NOTA DA 
PROPOSTA  
DE PREÇOS 

NOTA FINAL 
DA LICITANTE 

CONSÓRCIO 800D/FPE  3.510.000,00 185 200 195,50 

CONSÓRCIO BMV/GBM  3.609.476,13 195 194,49 194,64 

METRO ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA  

4.015.191,13 130 174,84 161,39 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA  

4.218.715,63 175 166,40 168,98 

 
3.4 Licitante Desclassificado na Proposta de Preço (técnica e preço) 
 

LICITANTES 
DESCLASSIFICADO 

MOTIVO DA DESCLASSIFICAÇÃO 

CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA 

➢ Descumprimento do item 7.4.2 do Anexo I – 
Anteprojeto do Edital, por apresentar divergências 
entre o quantitativo do item 1.6 da Planilha 
Orçamentária do Órgão. 

 
3.5 DA HABILITAÇÃO  
 
Em sessão pública do dia 26/12/2019, conforme 3ª Ata acostada às fls. 2866-2867 dos autos, em cumprimento 
ao regramento do art. 89 do Decreto Municipal nº 24.868/2014 e item 12.1.12 do edital passou-se à abertura do 
Envelope 03 – Habilitação do licitante classificado em 1º lugar, CONSÓRCIO 800D/FPE, o qual gozou das 
prerrogativas da LC 123/06 quanto ao empate fícto, com análise dos documentos das Consorciadas 800 D 
ENGENHARIA EIRELI e FÁBIO PEREIRA DA SILVA EIRELI pela Comissão Setorial Permanente de Licitação e dos 
documentos técnicos pelo setor técnico competente, DIRE/SMED, conforme Relatório de Julgamento de 
Habilitação da COPEL acostado aos autos, constatou-se o cumprimento de todos os requisitos editalícios 
referentes aos documentos de habilitação, declarando-se HABILITADO e VENCEDOR DO CERTAME, o 
CONSÓRCIO 800D/FPE, o qual obteve nota da proposta técnica de 185 pontos, nota da proposta de preços de 
200 pontos e nota final de 195,50, bem como proposta válida no valor global de R$ 3.510.000,00 (três milhões, 
quinhentos e dez mil reais), por ter cumprido todos os requisitos habilitatórios do edital e seus anexos. 
 
4. DA FASE RECURSAL  
 
De acordo com o Art. 94 do Decreto Municipal nº 24.868/2014, a fase recursal é única, após o término da fase de 
habilitação do vencedor. 
 
Ainda de acordo com o Art. 95 do Decreto epigrafado, os licitantes que desejarem recorrer em face do 
julgamento das propostas ou da habilitação deverão manifestar imediatamente, após o término de cada sessão, 
a sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão. 
 
Assim, publicado o Resultado do Julgamento das Propostas Técnicas no DOM e Jornal Correio da Bahia, bem 
como divulgado o Relatório de Julgamento das Propostas Técnicas no sítio oficial da PMS, 
www.compras.salvador.ba.gov.br, conforme documentos acostados às fls. 2729-2733 dos autos, ocorreu 
manifestação da intenção de recorrer dessa fase pelos licitantes PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, 
CONSÓRCIO 800D/FPE,  CONSÓRCIO SALVADOR EDUCA e CONSÓRCIO BMV/GBM, conforme documentos 
acostados às fls. 2735-2740 dos autos. 
 
Posteriormente, publicado o Resultado do Julgamento das Propostas de Preços (técnica e preço) no DOM e 
Jornal Correio da Bahia, bem como divulgado o Relatório de Julgamento das Propostas Técnicas no sítio oficial da 

http://www.compras.salvador.ba.gov.br/
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PMS, www.compras.salvador.ba.gov.br, conforme documentos acostados às fls. 2862-2864 dos autos, não houve 
manifestação da intenção de recorrer por parte dos licitantes participantes, o que tornou preclusa a intenção de 
recorrer dessa fase, pelos mesmos. 
 
Publicado o Resultado do Julgamento de Habilitação no DOM e Jornal Correio da Bahia, bem como divulgado o 
Relatório de Julgamento das Propostas Técnicas no sítio oficial da PMS, www.compras.salvador.ba.gov.br, 
conforme documentos acostados às fls. 2955, 2957-2958 dos autos, houve interposição de recurso pelo licitante 
CONSÓRCIO BMV/GBM, o qual foi recebido na sala da COPEL em 08/01/2020, tempestivamente, conforme 
documentos acostados aos autos (fls. 2959-2982). 
 
4.1 DAS FORMALIDADES LEGAIS RELATIVAS AO RECURSO/DO JULGAMENTO 
 
Em cumprimento a formalidade legal registra-se que foi informado aos demais licitantes, através do Diário Oficial 

do Município nº 7549/20, e jornal de grande circulação, do dia 15/01/20 e 16/01/20, respectivamente, a 

existência de trâmite de Recurso Administrativo interposto, conforme comprovam os documentos acostados ao 

processo de licitação retro indicado (fls. 2986-2988), sendo o Recurso disponibilizado no sítio oficial da PMS, 

www.compras.salvador.ba.gov.br (fls. 2987).  

 

Após a concessão do prazo para apresentação das contrarrazões, o Consórcio 800D/FPE, tempestivamente, em 

22/01/2020 manifestou-se acerca do recurso apresentado (fls. 2989-3033) dos autos. 

 
Considerando tratar-se de matéria relacionada eminentemente à esfera técnica, com competência do setor 
solicitante, DIRE/SMED, o recurso e as contrarrazões foram encaminhados para o referido setor (fls. 2984-3034), 
respectivamente, tendo o mesmo se pronunciado acerca do recurso e das contrarrazões, decidindo reconsiderar 
sua posição anterior e retificando a pontuação da Recorrente para o certame em exame, conforme pode ser 
observado na CI 020/2020 e no novo Relatório de Julgamento da Proposta Técnica e no Relatório de Julgamento 
da Proposta de Preços anexos aos autos às fls. 3037-3038, 3039-3048 e 3049-3052, respectivamente. 
 
Assim, a COPEL, após análise e julgamento do recurso interposto pela licitante CONSÓRCIO BMV/GBM, à 
unanimidade de seus membros, subsidiada pelo Parecer Técnico da DIRE/SMED, resolveu considerar 
PROCEDENTE EM PARTE o Recurso Administrativo, acolhendo parcialmente os pedidos do Recorrente quanto às 
questões suscitadas, para gerar nova ordem de classificação das licitantes participantes, que passou a ser:  

 

LICITANTES 
CLASSIFICADOS 

VALOR 
GLOBAL DA 
PROPOSTA 

(R$) 

NOTA DA 
PROPOSTA 

TÉCNICA 

NOTA DA 
PROPOSTA 
DE PREÇOS 

NOTA 
FINAL DA 
LICITANTE 

CONSÓRCIO BMV/GBM 3.609.476,13 200 194,49 196,14 

CONSÓRCIO 800D/FPE 3.510.000,00 185 200 195,50 

METRO ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA 

4.015.191,13 130 174,84 161,39 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

4.218.715,63 175 166,40 168,98 

 
A decisão quanto ao Recurso Administrativo foi devidamente homologada pela autoridade superior, conforme 
Julgamento do Recurso acostado às fls. 3053-3057 dos autos. 

 
O Resultado do Julgamento do Recurso com a nova ordem de classificação, bem como a convocação para a 
apresentação do Envelope 03 – Documentação para Habilitação pelo licitante então classificado em 1º lugar, 
CONSÓRCIO BMV/GBM, em sessão pública do dia 13/02/2020 às 14h00m foi divulgado nos meios de 
comunicações oficiais (fls. 3058-3061), bem como foi disponibilizado o Julgamento do Recurso no sitio 

oficial da PMS, www.compras.salvador.ba.gov.br, (fls. 3058-3061) dos autos. 
 

http://www.compras.salvador.ba.gov.br/
http://www.compras.salvador.ba.gov.br/
http://www.compras.salvador.ba.gov.br/
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5. DA SUSPENSÃO DA SESSÃO PÚBLICA  
 
Tendo em vista o Pedido de Reconsideração protocolado na sala da COPEL pelo licitante CONSÓRCIO 800D/FPE 
em 12/02/2020, a seguir referenciado, a COPEL informou ao licitante CONSÓRCIO BMV/GBM a suspensão da 
sessão marcada para o dia 13/02/2020 às 14h00m, para posterior julgamento do referido pedido, com posterior 
publicação da decisão nos meios de comunicação oficiais, conforme fls. 3062 dos autos. 
 
6. DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO CONSÓRCIO 800D/FPE - DO JULGAMENTO 
Ainda em 12/02/2020, o CONSÓRCIO 800D/FPE protocolou na sala da COPEL, Pedido de 
Representação/Reconsideração, contra a decisão da Comissão Setorial Permanente de Licitação, que acolheu o 
Recurso Administrativo  do CONSÓRCIO BMV/GBM, modificando o Resultado Inicial prolatado pela Comissão, 
onde o referido Consórcio havia sido vencedor, em favor do CONSÓRCIO BMV/GBM, que sagrou-se novo 
vencedor, dentre outras especificidades técnicas, bem como acerca da aplicação da LC 123/06 para o Regime 
Diferenciado de Contratação – RDC (fls. 3063-3078). 
 
Os pedidos foram encaminhados para o setor técnico competente, DIRE/SMED, o qual se pronunciou acerca das 
questões essencialmente técnicas, conforme CI 29/2020, mantendo sua posição em considerar a CAT nº BA 
20120002473 apresentada pelo CONSÓRCIO BMV/GBM para cálculo da pontuação da licitante, juntando ainda 
novo Relatório de Julgamento das Propostas Técnicas e de Preços (fls. 3080, 3086, 3087-3090), respectivamente. 
 
Com base no Relatório do setor técnico competente, DIRE/SMED, o pedido de reconsideração do licitante 
CONSÓRCIO 800D/FPE foi julgado “PARCIALMENTE PROCEDENTE” pela COPEL, sendo o mesmo devidamente 
homologado pela autoridade superior (fls. 3081-3086), procedendo-se desta forma, à publicação da Decisão 
Administrativa com a convocação do referido Consórcio e demais participantes, conforme fls. 3091-3095 dos 
autos para a sessão pública do dia 19/02/2020 às 08h30m para fins de aplicação da LC 123/06, em momento 
oportuno, divulgando-se naquele momento a nova classificação a seguir, conforme Ata da 4ª Sessão Pública 
acostada às fls. 3097-3099 dos autos. 
 

LICITANTES 
CLASSIFICADOS 

VALOR 
GLOBAL DA 
PROPOSTA 

(R$) 

NOTA DA 
PROPOSTA 

TÉCNICA 

NOTA DA 
PROPOSTA 
DE PREÇOS 

NOTA 
FINAL DA 
LICITANTE 

CONSÓRCIO BMV/GBM 3.609.476,13 200 197,07 197,96 

CONSÓRCIO 800D/FPE 3.756.840,39 185 189,36 188,05 

METRO ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA 

4.015.191,13 130 177,18 163,03 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

4.218.715,63 175 168,63 170,54 

 
Assim em sessão pública do dia 19/02/2020, oportunizado ao CONSÓRCIO 800D/FPE o benefício concedido pela 
LC 123/06, respeitando o limite do empate fícto de 10%, o licitante ofertou o valor de R$ 3.490.000,00 (três 
milhões, quatrocentos e noventa mil reais), sendo solicitada a nova Proposta de Preços e anexos readequada ao 
novo valor ofertado, passando-se à nova ordem de valores a seguir:  
 

LICITANTES 
CLASSIFICADOS 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA 
 (R$) 

CONSÓRCIO 800D/FPE 3.490.000,00 

CONSÓRCIO BMV/GBM 3.609.476,13 

METRO ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA 

4.015.191,13 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

4.218.715,63 
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Em tempo, devido ao lapso ocorrido na CI 29/2020 da DIRE, constante das fls. 3080 dos autos, bem como no 
Julgamento de Pedido de Reconsideração, na fl. 3081. A DIRE encaminhou documento (fls. 3144), informando o 
que segue: ONDE SE LÊ: CONSÓRCIO CS/GBM, LEIA-SE: CONSÓRCIO BMV/GBM. 
 
7. DO RECEBIMENTO DA NOVA PROPOSTA DE PREÇOS/DO JULGAMENTO/DA NOVA PONTUAÇÃO 
 
Em 19/02/2020 o licitante CONSÓRCIO 800D/FPE apresentou a nova proposta de preços e anexos readequada ao 
novo valor ofertado (fls. 3101-3111), a qual foi encaminhada para o setor técnico competente, DIRE/SMED para 
análise e emissão de parecer.  
 
Considerando o novo valor apresentado na nova proposta do licitante CONSÓRCIO 800D/FPE a DIRE procedeu à 
nova pontuação das propostas de preços (técnica e preço), enviando Relatório Técnico, o qual se encontra 
acostado às fls. 3124-3127 dos autos, passando-se à nova pontuação: 
 

LICITANTES 
CLASSIFICADOS 

VALOR GLOBAL 
DA PROPOSTA 

(R$) 

NOTA DA 
PROPOSTA 

TÉCNICA 

NOTA DA 
PROPOSTA 
DE PREÇOS 

NOTA FINAL 
DA LICITANTE 

CONSÓRCIO 800D/FPE 3.490.000,00 185 200 195,50 

CONSÓRCIO BMV/GBM 3.609.476,13 200 193,38 195,37 

METRO ENGENHARIA E 
CONSULTORIA LTDA 

4.015.191,13 130 173,84 160,69 

PJ CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLANAGEM LTDA 

4.218.715,63 175 165,45 168,32 

 
8. DO NOVO PEDIDO DE REPRESENTAÇÃO/RECONSIDERAÇÃO – DO JULGAMENTO 
 
Ainda em 19/02/2020, o licitante CONSÓRCIO BMV/GBM apresentou na sala da COPEL, Pedido de 
Representação/Reconsideração em face da decisão que acolheu o pedido de reconsideração formulado pelo 
CONSÓRCIO 800D/FPE, convocando-o para aplicação da LC 123/06 com base no art. 5º §8º e art. 12 do Decreto 
Federal 8538/2015. 
 
O Pedido foi encaminhado para o setor técnico competente, DIRE/SMED, para se pronunciar acerca das questões 
eminentemente técnicas (fls. 3128), o qual se pronunciou informando que mantinha sua posição do Relatório 
Inicial acerca do cálculo da pontuação técnica do licitante CONSÓRCIO 800D/FPE na Área 5 – Experiência na 
execução de obras, conforme fls. 3129-3130 dos autos. 
 
Com base no parecer da DIRE e na análise da COPEL, o Pedido de Reconsideração do CONSÓRCIO BMV/GBM foi 
considerado IMPROCEDENTE, o qual foi homologado pela autoridade superior (fls. 3131-3134), disponibilizando-
se o Julgamento do Pedido de Reconsideração no sitio oficial da PMS, www.compras.salvador.ba.gov.br, 
conforme fls. 3142 dos autos, bem como, encaminhando-o através de e-mail para o referido Consórcio (fls. 
3143). 
 
9. DA MANUTENÇÃO DA HABILITAÇÃO E DO VENCEDOR DO CERTAME 
 
Do exposto, considerando que o licitante então classificado em 1º lugar, CONSÓRCIO 800D/FPE já havia 
apresentado o Envelope 03 – Documentação para Habilitação em sessão pública do dia 26/12/2019, conforme 
Ata da 3ª sessão pública acostada às fls. 2866-2867 dos autos, e que os documentos das Consorciadas foram 
analisados pela Comissão e pelo técnico da DIRE/SMED, e se encontravam em conformidade com os requisitos 
editalícios, a COPEL mantém a habilitação e a declaração do vencedor, do CONSÓRCIO 800D/FPE, então com o 
valor válido total de R$3.490.000,00 (três milhões, quatrocentos e noventa mil reais), e  nota da proposta 
técnica de 185, nota da proposta de preços de 200 e nota final de 195,50, conforme Novo Relatório de 
Julgamento de Habilitação, acostado às fls. 3135-3139 dos autos. 

http://www.compras.salvador.ba.gov.br/
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10. DA NOVA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DO LICITANTE CLASSIFICADO 
EM 1º LUGAR/DA FASE RECURSAL 
 
O Resultado de Julgamento de Habilitação com a concessão do prazo para interposição de recurso daquela fase 
foi divulgado nos meios de comunicação oficiais, bem como, foi divulgado o Novo Relatório de Julgamento de 
Habilitação no sítio oficial da PMS, www.compras.salvador.ba.gov.br, conforme fls. 3140-3142 dos autos. 
 
11. DO RECURSO/JULGAMENTO 
 
Dentro do prazo para apresentação de recurso que expirou em 12/03/2020, o licitante CONSÓRCIO BMV/GBM 
apresentou na sala da COPEL Recurso Administrativo, o qual se encontra acostado às fls. 3146-3163 dos autos. 
 
Em cumprimento a formalidade legal registra-se que foi informado aos demais licitantes, através dos meios de 

comunicação oficiais, a existência de trâmite de Recurso Administrativo interposto, conforme comprovam os 

documentos acostados ao processo de licitação retro indicado (fls. 3166-3167), sendo o Recurso disponibilizado 

no sítio oficial da PMS, www.compras.salvador.ba.gov.br (fls. 3164).  

 

Após a concessão do prazo para apresentação das contrarrazões, o CONSÓRCIO 800D/FPE, tempestivamente, em 

20/03/2020 manifestou-se acerca do recurso apresentado (fls. 3169-3214) dos autos. 

 
Considerando as razões especificamente técnicas, o Recurso foi encaminhado para a DIRE/SMED, conforme fls. 
3165 dos autos, a qual se pronunciou através da CI nº 55/2020, conforme fls. 3168 dos autos, informando que: 
 

“Examinando as razões recursais apresentadas pelo Consórcio BMV/GBM, esta Diretoria de 

Infraestrutura da Rede Escolar – DIRE, em cumprimento aos requisitos editalícios e ao 

princípio da legalidade entende que já exauriram, já esgotaram todas as discussões a respeito 

da fase técnica, e que no momento não cabe mais qualquer discussão sobre essa fase, mas tão 

somente sobre a fase de habilitação. 

 

Diante do exposto, a DIRE entende que, após a concessão de prazos aos licitantes para 

apresentação de recursos, razões recursais e contrarrazões, as questões técnicas já foram 

exaustivamente analisadas, discutidas, decididas e fundamentadas de forma absoluta na sua 

fase própria. 

 

Posto isso, esta Diretoria entende que não cabe mais qualquer manifestação acerca do 

referido recurso.” (grifos nossos) 

 
Com base no pronunciamento da DIRE, bem como, considerando que pelas razões já expostas no Julgamento do 
Recurso, o mesmo não pode ser conhecido por estar PRECLUSO o direito do Recorrente, uma vez que a matéria 
já foi analisada em sede recursal em momento oportuno, não havendo fatos novos a serem analisados, sendo o 
mesmo considerado TOTALMENTE IMPROCEDENTE. Decisão essa homologada pela autoridade superior, 
conforme Julgamento de Recurso Administrativo acostado às fls. 3215-3222 dos autos.  
 
O Resultado do Julgamento do Recurso será encaminhado para divulgação nos meios de comunicações oficiais, 
bem como será disponibilizado o Julgamento do Recurso no sitio oficial da PMS, 
www.compras.salvador.ba.gov.br e encaminhado ao Recorrente. 
 
12. DA DECISÃO FINAL  
 
Do exposto, a Presidente e demais membros da COPEL, após constatado o cumprimento de todos os requisitos 
editalícios quanto à Proposta Técnica, Proposta de Preços e Documentos de Habilitação, MANTÉM VENCEDOR 
DO CERTAME, o licitante CONSÓRCIO 800D/FPE, o qual obteve nota da proposta técnica de 185, nota da 

http://www.compras.salvador.ba.gov.br/
http://www.compras.salvador.ba.gov.br/
http://www.compras.salvador.ba.gov.br/
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proposta de preços de 200 e nota final de 195,50, bem como proposta com o novo valor válido global de R$ 
3.490.000,00 (três milhões, quatrocentos e noventa mil reais), por ter cumprido todos os requisitos do edital e 
seus anexos. 
 
Outrossim, após a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e homologação do certame pela Autoridade 
Superior, o resultado final da licitação homologada, bem como, o valor do orçamento estimado do presente 
certame (art. 48 do Decreto Municipal n º 24.868/2014), será encaminhado para publicação nos meios de 
comunicação oficiais. 
 
À consideração superior para conhecimento e deliberação acerca da Adjudicação e homologação do certame. 
 
Em, 24 de março de 2020. 
 

COMISSÃO SETORIAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL 
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Hilaise Santos do Carmo 
PRESIDENTE DA COPEL 
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