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PARECER nº  32517373 .2023.LAFEPE - SUJUR
SEI Nº  0060407876.000141/2022-32

 

CONSULTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE  ENVASADORA E CONTADORA PARA ATIVIDADES DE
PRODUÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES NA DIVISÃO DE SÓLIDOS II. POSSIBILIDADE DE
ENQUADRAMENTO DO ART. 30, CAPUT, INC. I, DA LEI FEDERAL 13.303/2016. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. 

I – Contratação direta, mediante inexigibilidade de licitação, obje�vando contratação de pessoa
jurídica para fornecimento de  envasadora e contadora para a�vidades de produção de
suplementos alimentares na Divisão de Sólidos II, do LAFEPE;

II – Admissibilidade. Hipótese de licitação inexigível prevista no art. 30, caput e inc. I, da Lei
13.303/2016, cumulado com o art. 152 e seguintes do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos do LAFEPE.

III – Pelo prosseguimento, com observância do constante no presente parecer.  

 

1. DO RELATÓRIO 

Trata-se de procedimento administra�vo oriundo da Divisão de Sólidos II - DISOL II, vinculada à Diretoria Técnica
Industrial - DITEC, obje�vando a verificação da legalidade da Contratação da empresa INTELIMAQ MÁQUINAS
INTELIGENTES LTDA., inscrita no CNPJ no 04.320.892/0001-69, para  prestação do serviço de fornecimento de
envasadora e contadora para a�vidades de produção de suplementos alimentares na Divisão de Sólidos II, do
LAFEPE, conforme as disposições con�das no Termo de Referência, por meio da INEXIGIBILIDADE DE COMPETIÇÃO,
insculpida no art. 30, caput e inc. I, da Lei 13.303/2016, no valor global de R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil,
novecentos e oitenta reais), a ser efe�vado na forma descrita no Termo de Referência.   

O processo foi encaminhado à Superintendência Jurídica para parecer, através da CI 05 (id 32523167)  emi�da pela
Comissão Permanente de Licitação. 

 

1.1. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA 

Considerando o disposto pelo § 3º do art. 30 da lei 13.303/2016  combinado com os ar�gos  153, 156 , 157 e 158, do
RILC do LAFEPE destacam-se do conjunto probatório os seguintes documentos, que comprovam as diligências para a
execução do serviço objeto do TR, bem como o entendimento da área demandante pela obrigatoriedade de se firmar o
compromisso com a empresa INTELIMAQ MÁQUINAS INTELIGENTES LTDA., por ausência de outro
fornecedor/prestador de serviço, senão vejamos: 

- Termo de Referência (id 32097954);

- Aviso de cotação (id 29564267);

- Mapa de preços (id 30763127);

- CI 591, informando que não apareceram novos fornecedores (id 30763298);

- Proposta e exclusividade (id 29809410);

- Proposta Comercial negociada (id 32257985);

- Atestado de Capacidade Técnica (id 32185129);

- Documentos de habilitação conforme exigido no TR (id 29812793, id 29813651, id 29869931, id 29870040, id
30763514);

- Jus�fica�va para a contratação emi�da pela Divisão de Sólidos II (id 30578908);

- Demais documentos exigidos pelo RILC do LAFEPE: Termo de Revisão do processo; autorização pela autoridade
competente e disponibilidade financeira, dentre outros.  
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 É o relatório. 

 

1.2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA 

Nos moldes previstos no Termo de Referência acostado ao processo, elaborado pela Divisão de Sólidos II - DISOL II, a
contratação  sob exame está pautada na  obrigatoriedade da realização de testes de matérias-primas, conforme
estabelecido  pelos requerimentos básicos de controle de qualidade, destacando-se do TR a seguinte jus�fica�va: 

 

“4. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO, DA EXCLUSIVIDADE DA ESTIMATIVA DO PREÇO

4.1.DA AQUISIÇÃO

4.2.O LAFEPE é uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de
Pernambuco. Tem como missão "Pesquisar, desenvolver, produzir e distribuir medicamentos, produtos
e serviços para atendimento às polí�cas públicas de saúde,com garan�a de segurança, qualidade e
sustentabilidade a preços acessíveis". 

4.3. Por outro lado, o LAFEPE detém extensa experiência na fabricação de medicamentos na forma
farmacêu�ca comprimidos. Até o ano de 2012 o LAFEPE �nha em sua produção o produto Vitamina C
500 mg comprimidos, que era vendido nas farmácias da rede LAFEPE e �nha forte apelo comercial,
para o cuidado complementar à saúde da população.

4.4. Assim, o LAFEPE busca retomar a produção de Vitamina C e suas associações como suplemento
vitamínico. Esses são des�nados às pessoas saudáveis e sua finalidade é fornecer nutrientes,
substâncias bioa�vas, enzimas ou probió�cos em complemento à alimentação.

4.5. Dessa forma, a aquisição do equipamento objeto desse termo de referência irá garan�r as
corretas etapas de envase e contagem de comprimidos do produto Vitamina C e suas associações, em
cumprimento às regulamentações sanitárias e à dose certa dos suplementos para o consumidor.

4.6. A solicitação pela Envasadora/contadora Intelimaq IQ66 dá-se pelo fato do LAFEPE já possuir
outra máquina da mesma marca e modelo. Nesse caso, já ocorreram testes e qualificações em
modelo semelhante. O LAFEPE também já dispõe de manutenções pré-estabelecidas, peças
sobressalentes e procedimentos operacionais padrão de um equipamento igual. Os operadores e
mecânicos já conhecem as operações e manutenções do referido equipamento. Por outro lado, a
aquisição de um equipamento gêmeo  permite a disponibilidade de um equipamento backup de outro
já existente no parque fabril do LAFEPE. Sendo assim, caracterizam-se vantajosidades na aquisição de
tal marca e modelo.

4.7. DO QUANTITATIVO

4.7.1.Considera-se a quan�dade solicitada 01 (UMA) máquina contadora e envasadora suficiente
para atender a demanda de produção do suplemento comprimidos de Vitamina C e suas associações.

4.8. DA JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO PRESTADOR DO SERVIÇO/ PREÇO

4.8.1. A escolha do fornecedor jus�fica-se pela vantajosidade de aquisição de máquina
contadora/envasadora de marca e modelo já existente no LAFEPE, de modo a não serem necessários
inves�mentos em novos treinamentos,processos de qualificação e procedimentos. Assim como já
dispormos de peças de aquisição e conhecimento do desempenho do equipamento em tela.

4.8.2. A empresa a ser contratada apresenta cer�dão de exclusividade.

4.8.3. Os valores apresentados na proposta que integra este processo, mostra-se vantajosa a
administração pública, considerando a compa�bilidade mercadológica de preço assumida pelo
contratante”. 

 

Sendo a empresa INTELIMAQ MÁQUINAS INTELIGENTES LTDA., representante exclusiva conforme Proposta e
exclusividade (id 29809410), destaca-se ainda, no processo a jus�fica�va para contratação e preço do fornecedor
exclusivo, elaborada pela Chefe da Disol II (id 32185612), nos seguintes termos: 

 

“GOVPE - Declaração

Processo SEI nº 0060407876.000141/2022-32
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DECLARAÇÃO DE ESCOLHA DO FORNECEDOR E PREÇO

Vimos através desta apresentar mo�vação quanto a escolha do fornecedor INTELIMAQ MÁQUINAS
INTELIGENTES LTDA para fornecimento da Envasadora e Contadora para a�vidades de produção de
suplementos alimentares na Divisão de Sólidos II, por Inexigibilidade de licitação, a fim de atender às
necessidades do Laboratório Farmacêu�co do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes  S/A
– LAFEPE.

O LAFEPE é uma empresa de economia mista vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de
Pernambuco. Tem como missão "Pesquisar, desenvolver, produzir e distribuir medicamentos, produtos
e serviços para atendimento às polí�cas públicas de saúde, com garan�a de segurança, qualidade e
sustentabilidade a preços acessíveis".

Por outro lado, o LAFEPE detém extensa experiência na fabricação de medicamentos na forma
farmacêu�ca comprimidos. Até o ano de 2012 o LAFEPE �nha em sua produção o produto Vitamina C
500 mg comprimidos, que era vendido nas farmácias da rede LAFEPE e �nha forte apelo comercial,
para o cuidado complementar à saúde da população.

Assim, o LAFEPE busca retomar a produção de Vitamina C e suas associações como suplemento
vitamínico. Esses são des�nados às pessoas saudáveis e sua finalidade é fornecer nutrientes,
substâncias bioa�vas, enzimas ou probió�cos em complemento à alimentação.

Dessa forma, a aquisição do equipamento objeto desse termo de referência irá garan�r as corretas
etapas de envase e contagem de comprimidos do produto Vitamina C e suas associações, em
cumprimento às regulamentações sanitárias e à dose certa dos suplementos para o consumidor.

A solicitação pela Envasadora/contadora Intelimaq IQ66 dá-se pelo fato do LAFEPE já possuir outra
máquina da mesma marca e modelo. Nesse caso, já ocorreram testes e qualificações em modelo
semelhante. O LAFEPE também já dispõe de manutenções pré-estabelecidas, peças sobressalentes e
procedimentos operacionais padrão de um equipamento igual. As equipes de operação industrial e
mecânicos já conhecem as operações e manutenções do referido equipamento.

Corroborando com o processo de escolha, a aquisição de um equipamento gêmeo permite a
disponibilidade de um equipamento backup de outro já existente no parque fabril do LAFEPE. Sendo
assim, caracterizam-se vantajosidades na aquisição de tal marca e modelo.

Por outro lado, a empresa INTELIMAQ MÁQUINAS INTELIGENTES LTDA informou que não seriam
cedidas notas fiscais de outros clientes como comprovação de preços pra�cados pelo mercado e
conclamou para tanto a  Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais (LGPD). No entanto, a empresa em tela é ciente das sanções admissíveis quanto aos possíveis
dolos à administração pública.

Considerando que a empresa detém exclusividade para o fornecimento do equipamento envasadora e
contadora INTELIMAQ IQ66, entendemos acertada a escolha para esta aquisição.

Isto posto, projetamos entendimento quanto as razões que culminaram na escolha do equipamento e
do fornecedor.

Atenciosamente

 Amanda Ta�ane C De Oliveira

Analista em Qualidade Industrial

 Chefe DISOL II".

 

Dos trechos acima transcritos depreende-se que a área técnica apresentou jus�fica�va da necessidade da contratação,
aceita pela autoridade superior; apresentou a declaração de exclusividade (id 29809410);  aviso de cotação id
29564267); informação de que não apareceram novos fornecedores (id 30763298); Jus�ficou o preço, destacando-se
no processo SEI 0060407876.000141/2022-32. O preço foi negociado conforme comprovado(id 32185129); e, de tais
documentos o LAFEPE concluiu que há adequação da proposta aos critérios da economicidade e razoabilidade a luz do
que é exigido pelo Regulamento Interno de Licitações e Contrato  - RILC do LAFEPE e apontadas pela área
demandante.  

 

De fato, a causa da inviabilidade da compe�ção deriva tanto de circunstâncias rela�vas à empresa como do objeto a
ser contratado, porque só existe uma única solução e um único par�cular em condições de prestar o serviço, que não
pode ser cumprindo por outros, para fins de sa�sfação do interesse público, o que torna a licitação imprestável em
virtude de não se alcançar seu objeto.  
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Pelo exposto, diante do relatado acima e dos documentos apresentados pela área demandante, é possível se concluir
pelo enquadramento na situação fá�ca de que apenas a empresa INTELIMAQ MÁQUINAS INTELIGENTES LTDA.,
poderá atender de forma regular e sa�sfatória às condições técnicas e norma�vas expostas e exigidas pela área
demandante, passando-se a análise dos demais fundamentos da contratação. 

 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA 

A Cons�tuição da República impõe ao Poder Público o dever de observar o princípio instrumental da licitação, cuja
finalidade - em termos simplórios - é propiciar a contratação mais vantajosa à Administração, conforme estabelece o
art. 37, inciso XXI, da Cons�tuição Federal.

 

Por ser regra, o Princípio da Licitação deve ser lido da forma mais extensível quanto possível, ao passo que as exceções
devem ser lidas e interpretadas de forma restri�va. Assim na prá�ca: licitar sempre quando possível, contratar sem
licitação somente quando estritamente necessário.        

   

Entretanto, a Carta Magna prevê expressamente a existência de casos que se excepcionam o dever de licitar. São os
casos das licitações �das por inexigíveis, dispensadas ou dispensáveis e, nesse esteio, a contratação que se pleiteia
análise, em tese se amolda a hipótese prevista no art. 30, inc. I, da Lei n.º 13.303/2016, verbis:   

 

“Art. 30.  A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de compe�ção, em especial na
hipótese de: 

I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo”. 

 

Com efeito, depreende-se portanto, que forçar a Administração Pública a realizar licitação, nestes casos, resultaria em
prejuízos financeiros e em violação direta ao princípio da economicidadee da razoabilidade. O procedimento resultaria
inú�l e contrário ao interesse do Poder Público e, no ponto, não se olvide os altos custos e dispêndios pela
Administração toda vez que realiza licitações, seja com a mobilização do aparato técnico ou administra�vo que u�liza
para levar a cabo o procedimento.   

 

Nesse diapasão, cabe-nos mencionar o posicionamento do doutrinador Marçal Justen Filho, que assim dispõe, verbis: 

 

“... quando existe uma única solução e um único par�cular em condições de executar a prestação, a
licitação seria imprestável. Se existe apenas um único produto em condições de atender à
necessidade estatal, não há sen�do em realizar licitação. Seria um desperdício de tempo realizar
licitação” (Comentários a Lei de Licitações e Contratos Administra�vos 2010, p. 358 e 360) e, diante
da subje�vidade que permeia a contratação inferimos que não há parâmetros obje�vos hábeis a
autorizar disputa em âmbito concorrencial. Diante disso impõe-nos afirmar que a licitação, in
casu, não é possível eis que, segundo ensina Marçal Justen Filho “torna-se inviável a seleção através
de licitação, eis que não haverá critério obje�vo de julgamento... Dai a caracterização da
inviabilidade de compe�ção”.  

 

Diante do contexto factual, não seria viável lançar mão de licitação porque indubitavelmente estamos diante
da ausência do seu pressuposto lógico. E mesmo que não lhe faltasse tal premissa, a doutrina é pacífica em
reconhecer que a inexigibilidade abrange também os casos em que a contratação necessária a sa�sfazer a necessidade
estatal é incompa�vel com a natureza do procedimento licitatório, o que seria suficiente para proceder-se a
inexigibilidade.  

 

Em arremate, o saudoso Hely Lopes Meirelles nos presenteia com o seguinte posicionamento: “casuísmos e a inépcia
do legislador não podem ser invocados para impor o procedimento licitatório quando este se mostrar
absolutamente incompa�vel com a orientação pretendida pela Administração”.
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No mesmo sen�do do disposto pela Lei 13.303/2016, o Regulamento Interno do LAFEPE contém em seu art. 152,
previsão legal para a contratação direta, dispondo que:  

 

“Art. 152. A contratação direta pelo LAFEPE será feita quando houver inviabilidade de compe�ção, em
especial na hipótese de:

I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor,
empresa ou representante comercial exclusivo”. 

 

Portanto, para a contratação de empresa para fornecimento de envasadora e contadora para a�vidades de produção
de suplementos alimentares na Divisão de Sólidos II, do LAFEPE, a inviabilidade de compe�ção permi�rá a contratação
direta enquadrada no caput e inciso I do art. 30 da Lei nº 13.303/16.  

 

Sobre o tratamento legal dado a inviabilidade de compe�ção como fundamento para a contratação direta nas
empresas estatais, cabe-nos trazer ao presente estudo os seguintes entendimentos da doutrina, “a contratação sem
licitação nas empresas estatais”, Estatuto jurídico das empresas estatais: Lei 13.303/2016, Marçal Justen Filho (org.),
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 316), verbis:  

 

“... o conceito de inviabilidade de compe�ção é bastante amplo. Compreende as hipóteses de
impossibilidade de compe�ção em virtude de ausência de pluralidade de alterna�vas, mas também
outras hipóteses em que a seleção da par�cular a ser contratado não se subordina a critérios
rigorosamente obje�vos ou em que a realização de licitação for incompa�vel com as condições de
mercado”.  

 

Em complemento temos, que:

 

“... compe�ção inviável não seria apenas aquela em que é impossível haver disputa, mas também
em que a disputa oferece obstáculos à consecução de interesses legí�mos das estatais, tornando a
realização inú�l ou prejudicial, pelo confronto ou contradição daquilo que a jus�ficaria”

(Barcelos, Dawison e Torres, Ronny Charles Lopes de, Licitações e contratos nas empresas estatais:
regime licitatório e contratual da lei 13.303/2016, Salvador: Editora JusPodivm, 2018, pág. 187).   

 

No caso relatado, a contratação da empresa INTELIMAQ MÁQUINAS INTELIGENTES LTDA,, como aludido na
documentação apresentada e apreciada pela área demandante é a única apta a fornecer o objeto pretendido. Associa-
se a isso, a extrema relevância da contratação para dar con�nuidade aos processos desenvolvidos no LAFEPE,
garan�ndo -lhe a execução de suas a�vidades e o cumprimento de suas obrigações dentro do exigido pelos órgãos
fiscalizadores como ANVISA, Governo Federal e outros.    

Apesar de estarmos analisando uma inviabilidade de compe�ção pelo Estatuto das Estatais, cumpre fazer referência a
resposta do TCE/PE à consulta formulada pela Secretaria de Jus�ça e Direitos Humanos de Pernambuco, na qual o
Acórdão TC nº 0227/18 traçou balizas que, muta�s mutandis, restam plenamente aplicáveis ao caso em apreço:  

 

“ACÓRDÃO T.C. Nº 0227/18

I - A realização da inexigibilidade deve ser precedida, inicialmente, da comprovação de que a
contratação pretendida é a única que atende a necessidade da Administração Pública, inclusive
rela�vamente a prazos de conclusão e entrega do objeto contratado;

II – A inviabilidade de compe�ção deve ser demonstrada por meio de estudos técnicos que
evidenciem, a par�r das especificações, quan�ta�vos e demais requisitos do próprio projeto a ser
executado, que a solução pretendida oferece a melhor relação custo-bene�cio para a
Administração;

III - Havendo viabilidade técnica e econômica, a Administração deve proceder a licitações dis�ntas
para a execução da obra em si e para a aquisição de componentes e serviços complementares”
(PROCESSO TCE-PE Nº 1721516-0 - SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 21/03/2018).
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Já no aspecto da jus�fica�va de preço, o art. 156 do Regulamento Interno de Licitações Contratos e Convênio do
LAFEPE orienta que:   

 

“Art. 156. A Área Demandante solicitará proposta de preço ao fornecedor/prestador e procederá à
análise da economicidade e razoabilidade dos valores ofertados em relação a preços referenciais
ob�dos através de contratações similares celebradas pelo próprio fornecedor/prestador com outros
entes públicos”. 

 

Vale destacar a analise do Tribunal de Contas da União sobre a jus�fica�va de preço, nos seguintes termos:  

 

“Também importante é o entendimento pacífico de que a jus�fica�va de preço é elemento essencial
da contratação, posto que a sua validade depende da verificação da razoabilidade do preço ajustado,
conforme prevê o inciso III do art. 26 da Lei nº 8.666/1993. (…) a inviabilidade de compe�ção não
cons�tui óbice, por si, à verificação da razoabilidade do preço. Diversos são os parâmetros que
poderão ser u�lizados para se avaliar a adequação dos preços, mesmo quando se tratar de
fornecedor exclusivo”. 

 

Pois bem, o Tribunal de Contas da União, tem como requisito preponderante a comprovação da adequação dos preços
ofertados ao pra�cado no mercado, conforme disposto acima. Verifica-se que nos autos há a comprovação de que o
preço do serviço está compa�vel com o preço do mercado.  

 

Releva reiterarmos que a área demandante jus�ficou a necessidade da contratação, aceita pela autoridade superior;
apresentando, também, a declaração de exclusividade, o  aviso de cotação; informação de que não apareceram novos
fornecedores. Jus�ficou o preço, que foi negociado conforme comprovado pelo e-mail e, diante da documentação
apresentada,  considera-se pela administração que foram cumpridas todas as etapas necessárias para a composição do
preço e  escolha do fornecedor, conforme exigido pelo RILC.

 

O fato de se publicar o aviso de cotação para obtenção de fornecedores e preços para formalizar a aquisição e não
aparecerem interessados se enquadra como uma diligência realizada pelo LAFEPE junto ao mercado.

 

Verifica-se ainda que, foi acostado  aos autos a documentação de habilitação prevista no instrumento referencial cuja
análise foi realizada pela área demandante e pela Comissão de Licitação e que se apresentaram aptos, mas que não
afasta a reapreciação ou revisão pela Comissão de Licitação; e, desta forma, diante dos argumentos apresentados nas
documentações postas à apreciação deste setor, entendemos ser cabível a apreciação de uma conclusão sobre o tema
per�nente.

 

Documentação em duplicidade

No transcorrer da análise do processo, verificamos a existência de documentação em duplicidade ou que perderam sua
validade (ou serven�a) para apreciação/conclusão do processo de aquisição, em razão da apresentação de um
documento subs�tuto, com uma nova versão ou adequação a realidade do mercado, por esse mo�vo, para que
eventuais documentos, por equivoco, venham a ser  u�lizados em desfavor do LAFEPE, quando da execução do
contrato, ou até, u�lizado de forma equivocada quando da elaboração do contrato e demais documentos decorrente
da execução, como por exemplo a emissão de ordem de fornecimento, não é raro a recomendação deste setor jurídico
de re�rá-lo dos autos ou que haja a indicação clara de que o mesmo documento já sem valor, seja iden�ficado como
"sem efeito" "documento cancelado" ou se tenha indica�vo similar.

 

Pois analisando o presente processo, verificamos que consta no presente processo SEI a existência de mais de um
Termo de Referência sem qualquer indica�vo, o que não se mostra razoável.

 

No tocante a declaração de disponibilidade financeira recomenda-se a verificação e revisão destes instrumentos visto
que consta no presente processo SEI a existência de mais de uma Declaração de Disponibilidade Financeira, quais
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sejam: as de números id 30919677 e id 32115035, que divergem entre si de valores. Do mesmo modo divergem do
valor do contrato a ser formalizado no contrato.

   

3. CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, abstraídas as questões técnicas e de economicidade apreciados pela área demandante, conclui-se
pela possibilidade da contratação direta da empresa INTELIMAQ MÁQUINAS INTELIGENTES LTDA. inscrita no CNPJ no

04.320.892/0001-69, especializada para  fornecimento de envasadora e contadora para a�vidades de produção de
suplementos alimentares na Divisão de Sólidos II, do LAFEPE, no importe global de  R$ 49.980,00 (quarenta e nove mil,
novecentos e oitenta reais), em razão de ser possível o enquadramento na inexigibilidade de compe�ção,
fundamentada no ar�go 30, caput e inciso I da Lei Federal 13.303/2016. podendo ser u�lizado para efeito de
publicação o ar�go 30, inciso I da lei das estatais. 

 

As opiniões expressas neste documento foram emi�das considerando as informações e documentos que instruíram o
processo, com base na legislação vigente e na jurisprudência atualizada até esta data.  

 

Dessarte, à luz do art. 43 do Regimento Interno do LAFEPE, incumbe, a esta Superintendência prestar consultoria sob o
prisma estritamente jurídico, não lhe compe�ndo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos pra�cados no
âmbito do LAFEPE, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administra�va, tampouco "validar"
processo de inexigibilidade.

 

À consideração Superior, ressalvando melhor juízo.

 

Alberto Trindade
Gestor de Desenvolvimento

OAB/PE 24.422

 

André de Moura Melo
Superintendente Jurídico - "de acordo"

OAB/PE 21.018
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