
Pede deferimento, 

Salvador, 21 de março de 2022 

Alexandre Garboggini Cardozo 

ÁGC 
ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

— COPEL — SUCOP / MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA. 

REF.: CONCORRÊNCIA N°. 002/2022 

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CASA DA MULHER 

BRASILEIRA na Av. Tancredo Neves, S/N, Stiep — Salvador/BA, ao lado do Hospital 

Rede Sarah. 

AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EDRELI, Pessoa Jurídica de 

Direito Privado, inscrita no CNPJ do MF sob o n° 03.361.390/0001-13, sediada na Rua 

Luiz A. Nogueira - Recreio Ipitanga, n° 368, bairro CAJI, CEP 42.700-130, Lauro de 

Freitas — BA, por seu representante legal, vem tempestivamente, a presença de Vossa 

Senhoria, com fulcro no Art. 109, I da Lei 8666/93, interpor RECURSO 

ADMINISTRATIVO  contra a decisão da comissão que desclassificou a proposta de 

preço da recorrente, ante as razões que segue em anexo, pedindo a Vossa Senhoria que 

reconsidere a decisão, ou faça-o subir. 

4GC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇO - EIRELI 
CNPJ 03.361.390/0001-13 

Ilexandre Garboggini Cardozo 
Eng. Civil - CREA 37215 

k. 71 3378-6600 / 5732 

9 Rua Luis A. Nogueira, 368 
Recreio Ipitanga - Lauro de Freitas BA 

contato@agcconstrutoracom.br  
www.agcconstrutora.com.br  



AOC 
ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

— COPEL — SUCOP / MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA. 

RAZÕES DE RECURSO 

Requer a RECORRENTE, sejam recebidas as presentes razões e encaminhadas à 

autoridade competente para sua apreciação e julgamento, em conformidade com o artigo 

109, parágrafos 2° e 4° da Lei n° 8.666/1993, concedendo efeito suspensivo à 

desclassificação da proposta, aqui impugnada, até julgamento final na via 

administrativa. 

Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta 

Lei cabem: 

§ 2o O recurso previsto nas alíneas a e b do inciso 1 deste artigo terá 

efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e 

presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto 

eficácia suspensiva aos demais recursos. 

(.) 

§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da 

que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do 

recurso, sob pena de responsabilidade. 

Desta feita, o presente recurso deve ser recebido e declarado tempestivo. 
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SINTESE DOS FATOS 
se c 

   

A RECORRENTE, apresentou proposta de preços no valor global de R$ 

12.404.303,42 (doze milhões, quatrocentos e quatro mil, trezentos e três reais, doze 

centavos), correspondendo ao fator K= 0,84, como se ver o trecho da ata interna: 

[..] Da empresa AGC Brasil, que foi colocado o valor de R$ 

12.404.303,42 correspondente ao K 0,84. A licitação é promovida do 

tipo menor preço 

Contudo a comissão resolve por desclassificar a proposta da RECORRENTE, 

por não seguir o modelo do Anexo VII, integrante do Edital, assim descrito na ata 

interna, nos seguintes termos: 

[..] 2) DESCLASSIFICAR a licitante AGC BRASIL COMÉRCIO E 

SERVIÇOS EIRELI, em razão de apresentado proposta em desacordo 

com Anexo VII do Edital, pois não informou o valor coeficiente 

multiplicador "K"; não informou o valor do BDI, bem como deixou 

de apresentar as declarações previstas no referido Anexo, alíneas "a" 

a "j", violando o subitem 10.2, alínea "a" c.c subitens 14.1.1 e 

14.1.3.1 do Edital, Base Legal: art. 48, I da Lei 8.666/93, e 3) 

CLASSIFICAR as demais propostas, em razão de preencher os 

requisitos exigidos no Edital, conforme a seguinte ordem: 

1° CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA — Valor 

Proposto K= 0,87 

9

ka 71 3378-6600 / 5732 

	
Rua Luis A. Nogueira, 368 
Recreio ipitanga - Lauro de Freitas BA 

contato@agcconstrutora.com.br  
www.agcconstrutora.com.br  



AOC 
Desta feita, ao desclassificar a proposta da RECORRENTE, classifica como 

proposta vencedora, a proposta da CS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

LTDA, com fator K= 0,87, correspondendo ao valor global de R$ 12.847.314,26 (doze 

milhões, oitocentos e quarenta e sete mil, trezentos e quatorze reais, vinte e seis 

centavos). 

A diferença de valor entre a proposta da RECORRENTE e a proposta 

considerada vencedora, é no montante de R$ 443.010,84 (quatrocentos e quarenta e três 

mil, dez reais, oitenta e quatro centavos), representando uma cifra vultuosa, sendo uma 

expressiva desvantagem ao erário. 

No caso em tela, por se tratar de licitação do tipo menor preço, a proposta mais 

vantajosa é aquela que oferece o menor valor, viso não estar sendo proposto melhor 

técnica. 

É fato inconteste, que a RECORRENTE não apresentou proposta nos moldes do 

exposto no edital, porém o valor apresentado e as demais lacunas podem ser facilmente 

preenchidas com a promoção de diligência, sendo requerido da RECORRENTE a 

apresentação das devidas correções. 

A supremacia do interesse público é evidente diante do desconto proposto pela 

RECORRENTE, pesando para a doutrina, como um princípio fundamental da 

administração pública. 

"A essência desse princípio está na própria razão de existir da 

Administração, ou seja, a Administração atua voltada aos interesses 

da coletividade. Assim, em uma situação de conflito entre interesse 

de um particular e o interesse público, este último deve predominar. 

É por isso que a doutrina considera esse um princípio fundamental 

do regime jurídico administrativo." I 

Descartar a proposta da RECORRENTE por formalismo excessivo, passível de 

correção, vai de encontro ao interesse maior da administração pública, que é o cuidado 

com o uso do dinheiro público e o patrimônio dos administrados. 

ka 71 3378-6600 / 5732 
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AOC 
Fato é, a ausência de declarações ou vícios sanáveis, não é motivo suficiente 

para desprezar uma proposta com vantagem expressiva para a administração pública. 

Não é razoável deixar a formalidade sobrepor o interesse maior da licitação, que 

é a busca pela maior vantagem nas contratações. 

Nos deparamos com o PRINCIPIO DO FORMALISMO MODERADO, que 

abre mão da formalidade excessiva em busca da proposta mais vantajosa para a 

administração pública. 

"Pelo princípio do formalismo moderado os ritos são simplificados 

em prol da finalidade e enquanto que pela princípio da 

instrumentalidade que não se confunde com o primeiro o foco é o 

aproveitamento do ato nulo, mas que atingiu sua finalidade como 

exemplo o decidido no HC 560.741/RS, sendo Redator para o Acórdão 

o MM. Rogério Schietti Cruz, j. 12.05.2020."2  

Assim, devidamente narrado, a proposta da RECORRENTE é possível ser 

acolhida como vencedora, diante das correções, sem prejuízos aos demais participantes, 

prevalecendo o interesse público. 

DO DIREITO 

O TCU tem entendimento, em sua jurisprudência dominante, que erros formais 

ou omissões, não é motivo suficiente para desclassificar uma proposta, por ser um vício 

sanável, como pode ser visto em diversos julgados: 

"Falhas formais, sanáveis durante o processo licitatório, não devem 

levar à desclassificação da licitante. No curso de procedimentos 

licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo princípio do 

formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 

suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e 

km 71 3378-6600/5732 	  
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Ásze 
respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 

prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas, 

ainda, as praxes essenciais à proteção das prerrogativas dos 

administrados. Acórdão 357/2015-Plenário 1 Relator: BRUNO 

DANTAS - ÁREA: Licitação 1 TEMA: Proposta 1 SUBTEMA: 

Desclassificação - Outros indexadores: Princípio do formalismo 

moderado "3  

"É irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de 

informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue 

contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a 

Administração não realizar a diligência prevista no art. 43, sSI 3°, da 

Lei 8.666/1993, por representar formalismo exagerado, com prejuízo 

à competitividade do certame. Acórdão 1795/2015-Plenário1Relator: 

JOSÉ MUCO MONTEIRO - ÁREA: Licitação 1 TEMA: Habilitação 

de licitante SUBTEMA: Diligência - Outros indexadores: Ausência, 

Princípio do formalismo moderado, Documento Publicado: 

Informativo de Licitações e Contratos n°252 de 11/08/2015 - Boletim 

de Jurisprudência n°92 de 10/08/2015 "4  

A proposta mais vantajosa, é o objetivo do processo licitatinio, que se amoldura 
ao caso em comento, visto ser a proposta de menor preço, como podemos observar: 

"Não se desclassifica propostas de licitante pelo descumprimento de 

exigências pouco relevantes, em respeito ao princípio do formalismo 

moderado e da obtenção da proposta mais vantajosa à 

Administração. - Acórdão 11907/2011-Segunda Câmara 1 Relator: 

AUGUSTO SHERMAN - ÁREA: Licitação1TEMA: Proposta1 

https://pesqu  i sa.apps.tcu.gov.br/#/documento/  jurisprudencia- 
selecionada/ FORMALISMO%2520MODERA DO/%2520/score%2520desc%252C%252000LEGIA b0%2520asc%252C%2520ANOACORDA012520des 
c%252C%2520NUMACORDA0%2520desc/l/sinonimos%253Dtrue 

7 1 3 317856400 ilnánaLgov.br/#/docurnento/jurisp  rudencia- 
selecionada/FORMAL/ SMO%2520MODERADO/%2520/sco re%2520desc%252C%252000LEGIA DO%2520asc%252C%2520ANOACORDA0%2520des 
c1,252C%2520NUMACORD 0%2520desc/5/sinon imos%253Dtrue 
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ii,SÁG C 
SUBTEMA: Desclassificação - Outros indexadores: Exigência, 

Princípio do formalismo moderado, Irrelevância, Descumprimento, 

Princípio da seleção da proposta mais vantajosa' 

"Constitui-se excesso de rigor a desclassificação de licitantes por 

conta de erro formal na apresentação da proposta e da documentação 

exigida. - Acórdão 1924/2011-Plenário 1 Relator: RAIMUNDO 

CARREIRO - ÁREA: Licitação 1 TEMA: Julgamento 1 SUBTEMA: 

Erro material - Outros indexadores: Documentação, Princípio  do 

formalismo moderado, Desclassificaç'ão"6  

"O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que proíbe a 

Administração de descumprir as normas e o edital, deve ser aplicado 

mediante a consideração dos princípios basilares que norteiam o 

procedimento licitatório, dentre eles o da seleção da proposta mais 

vantajosa. - Acórdão 3381/2013-Plenário 1 Relator: VALMR 

CAMPELO - ÁREA: Licitação 1 TEMA: Julgamento 1 SUBTEMA: 

Princípio da vincula ção ao instrumento convocatório - Outros 

indexadores: Princípio da seleção da proposta mais vantajosa, 

Princípio do formalismo moderado - Publicado: Informativo de 

Licitações e Contratos n° 180"7  

Ao analisar o entendimento do TCU, fica claro que desprezar a proposta mais 

vantajosa, em razão de um erro passível de ser retificado, sem prejuízo ao processo 

licitatório, constitui dano ao erário. 

O que fica evidente é um erro formal, porem não compromete a integridade e a 

lisura do processo licitatório, pois valor proposto é imutável e de conhecimento público. 

° https://pe-squisa.oppsteu.gov.br/Wdocumento/jurisprudencia- 
selecionada/FORMALISMO%2520MODERADO/%2520/score%2520desc%252C%252000LEGIADO%2520asc%252C%2520ANOACORDA0%2520des 
c%252C%2520NUMACORDA0%2520desc/7/sinonimos%253Dtrue 
'Iit1ps://pcsquíso.npps.tcu.gov.br/#/doaimnto/jrisprudencia. 

 
c%252C%2520NUMACOROA0%2520desc/II/sinonimos%253Dtrue te 	71 3 3178054061i#473W.gov.brftt/documento/jurisprudepcio- 
selecionada/FORMALISMO%2520MODERADO/%2520/score%2520desc%252C%2520CaMADO%2520asc%252C%2520ANOACORDA0%2520des 
c%252C%25201'JUMACORDA0%2520desc/12/sinonimos%2531)true 
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Em via contrária, eliminar a RECORRENTE, retira a oportunidade de 

contratação da proposta mais vantajosa para a administração publica, evocando assim o 

princípio da supremacia do interesse público. 

O erro formal não vicia e nem torna inválida a proposta. Haverá um erro formal 

no documento quando for possível, pelo contexto e pelas circunstâncias, identificar a 

coisa e validar o ato. 

Assim, embora esteja previsto no art. 48, I, da Lei 8.666/1993, que as propostas 

que não atendam as especificações contidas no ato convocatório da licitação devem ser 

desclassificadas, fato é que o rigor excessivo na apreciação das propostas vem sendo 

mitigado, com fulcro em outros princípios, tais quais os da proporcionalidade, da 

razoabilidade com o objetivo maior do interesse público. 

Desta forma, nos debruçamos sobre a análise de outros princípios regentes do 

direito administrativo, em que o TCU pacificou entendimento. 

Em observação as jurisprudências do TCU, o formalismo extremo vem sendo 

colocado de forma mitigada, prevalecendo o interesse maior da supremacia do interesse 

público. 

Diante de fatos de mesma natureza e com a evolução dos processos licitatórios, 

o legislador inovou, após 11 (onze) anos da lei 8.666/93, trazendo a previsão legal de 

correção de erros formais na lei de licitações 11.079/2004, que Institui normas gerais 

para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração 

pública, em seu artigo 12, IV, tendo a seguinte redação: 

kde 71 3378-6600 / 5732 

Art. 12. O certame para a contratação de parcerias público-privadas 

obedecerá ao procedimento previsto na legislação vigente sobre 

licitações e contratos administrativos e também ao seguinte: 

(.) 

IV — o edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, 

de complementaç'ão de insuficiências ou ainda de correções de 

caráter formal no curso do procedimento, desde que o licitante possa 

satisfazer as exigências dentro do prazo furado no instrumento 

convocatório. 
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AOC 
Resta claro que erros formais, passiveis de serem sanados, devem ser corrigidos 

e desprezados diante de um interesse maior, que é a competitividade e a busca por 

contratação mais vantajosa ao público. 

O STJ firmou entendimento após o julgamento do MS 5418-DF, no mesmo 

sentido: 

MS 54I8-DF, rel. Mia DEMÓCRITO REINALDO, julg. 25.3.1998, 

publ. DJU 1.6.1998, p. 24, do qual consta que "o formalismo no 

procedimento licitatório não significa que se possa desclassificar 

propostas eivadas de simples omissões ou defeitos irrelevantes". 

O valor global proposto pela RECORRENTE se encontra abaixo do valor de 

referência, com K=0,84, tendo um desconto em relação ao segundo colocado, no 

montante de R$ 443.010,84 (quatrocentos e quarenta e três mil, dez reais, oitenta e 

quatro centavos), valor que não pode ser desprezado, ainda mais, no atual cenário 

econômico, motivado pela pandemia do COVID-19. 

Assim sendo, fica evidente que os vícios podem ser corrigidos, sem que, 

comprometa a competitividade e a lisura do processo. 

Os itens descritos como valores unitários, são de responsabilidade da 

RECORRENTE, que podem ser perfeitamente justificados, como é o entendimento da 

STJ: 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. 

PROPOSTA INEXEQUÍVEL. ART. 48, I E II, ,sç 1°, DA LEI 8.666/93. 

PRESUÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO 

PELO LICITANTE DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. 

RECURSO DESPROVIDO. 

A questão controvertida consiste em saber se o não atendimento dos 

critérios objetivos previstos no art. 48 , I e II, § 10, a e b, da Lei 

8.666 /93 para fins de análise do caráter exequível/inexequível da 

proposta apresentada em procedimento licitatório gera presunção 
kie 71 3378-6600 / 5732 
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AOC 
selecionar a proposta mais vantajosa à Administração Pública, de 

maneira que a inexequibilidade prevista no mencionado art. 48 da Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos não pode ser avaliada de 

forma absoluta e rígida. Ao contrário, deve ser examinada em cada 

caso, averiguando-se se a proposta apresentada, embora enquadrada 

em alguma das hipóteses de inexequibilidade, pode ser, 

concretamente, executada pelo proponente. Destarte, a presunção de 

inexequibilidade deve ser considerada relativa, podendo ser afastada, 

por meio da demonstração, pelo licitante que apresenta a proposta, 

de que esta é de valor reduzido, mas exequível. 3. Nesse contexto, a 

proposta inferior a 70% do valor orçado pela Administração Pública 

(art. 48, § 1", b, da Lei 8.666 /93) pode ser considerada exequível, se 

houver comprovação de que o proponente pode realizar o objeto da 

licitação. Nas palavras de Marçal Justen Filho, "como é vedado 

licitação de preço-base, não pode admitir-se que 70% do preço 

orçado seja o limite absoluto de validade das propostas. Tem de 

reputar-se, também por isso, que o licitante cuja proposta for inferior 

ao limite do § 1° disporá da faculdade de provar à Administração que 

dispõe de condições materiais para executar sua proposta. Haverá 

uma inversão do ônus da prova, no sentido de que se presume 

inexeqüível a proposta de valor inferior, cabendo ao licitante o 

encargo de provar o oposto" (in Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos, 12 2  ed., São Paulo: Dialética, 2008, p. 

610). 4. Na hipótese dos autos, conforme se pode constatar na r. 

sentença e no v. acórdão recorrido, houve demonstração por parte da 

empresa classificada em primeiro lugar (LEÃO & LEÃO LTDA) e por 

parte do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO de que a proposta 

apresentada por aquela era viável e exequível, embora em valor 

inferior ao orçado pela Administração. Conforme informações 

apresentadas pelo ora recorrido, a vencedora do certame 

"demonstrou que seu preço não é deficitário (o preço ofertado cobre o 
71 3378-6600 / 5732 
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AOC 
lucratividade' Além disso, a empresa vencedora vem prestando 

devidamente o serviço contratado, o que demonstra a viabilidade da 

proposta por ela apresentada durante o procedimento licitatório 

(fls. 92/109, 170/172, 195/200 e 257/261). Assim, considerando que as 

instâncias ordinárias, com base na interpretação do contexto fático-

probatório dos autos, entenderam que houve a devida comprovação 

da viabilidade da proposta apresentada pela empresa classificada em 

primeiro lugar, não há como elidir a referida conclusão, sob pena 

de incorrer-se no óbice da Súmula 7/STJ 5. O Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do RMS 11.044/RI, de relatoria do Ministro 

Humberto Gomes de Barros (1 a Turma, DJ de 4.6.2001), 

consagrou entendimento no sentido de que, "se a licitante vitoriosa 

cumpriu integralmente o contrato objeto de licitação, afasta-se 

logicamente a imputação de que sua proposta era inexeqüível". 6. 

Recurso especial desprovido. 

(STJ — Resp; 965839 SP 2007/0152265-0, Relator: Ministra DENISE 

ARRUDA, Data de Julgamento: 15/12/2009, Ti- PRIMEIRA TURMA, 

Data da Publicação: DJe 02/02/2010) 

Não se vislumbra outro procedimento, se não, oportunizar a RECORRENTE, 

que demonstre a correção da proposta de preços, para adequação ao exigido no Edital. 

A demais, as licitações são regidas por princípios basilares presentes no nosso 

ordenamento jurídico, sendo estes presentes no artigo 37 da CRFB: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional n°19, de 1998) 

te  71 3378-6600 / 5732 
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ÁGC 
Destaca-se ainda, os princípios expressos no artigo 3° da lei 8.666/93, que 

ratifica a previsão constitucional e dispõe o seguinte: 

Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e 

será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 

publicidade, da probidade administrativa,_da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

(Redação dada pela Lei n°12.349, de 2010) 

Excluir um licitante do certame, que apresenta proposta mais vantajosa para a 

administração pública, pode ser visto pelos órgãos de controle como uma ofensa a 

legalidade, que se encontra expresso na lei 8.666, inciso I do §1° do artigo 3°, como 

veremos: 

§ 12  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 

cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o 

seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do 

contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5°. a 12 deste artigo e no art. 32  

da Lei it2  8.248, de 23 de outubro de 1991; 
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AOC 
Desta forma incorrerá o agente publico nas penalidades previstas na lei, caso 

que se afasta de pronto, pois é notório á lisura dos processos licitatórios conduzido por 

Vossa Senhoria e os demais membros desta respeitável comissão. 

Resta claro, a possibilidade de correção da proposta de preços para ajustar a 

mesma, sem a alteração das condições propostas, nos moldes do Edital. 

Diante de tudo que foi exposto e com a certeza de ter clarificado qualquer 

entendimento erróneo, a RECORRENTE vem requerer de Vossa Senhoria: 

Que seja autuado e recebido, com efeito suspensivo, nos termos do 

art. 109, § 2° da Lei n.° 8666/93; 

Que seja julgado procedente o presente recurso, reconsiderando Vossa 

Decisão, determinando a RECORRENTE que apresente a proposta de 

preços, nos moldes do Edital, com as devidas correções, tomando a 

empresa AGC BRASIL COMERCIO E SERVICO EIRELL 

devidamente CLASSIFICADA E VENCEDORA no supracitado 

certame; 

Caso Vossa Senhoria, não entenda pela reconsideração, que não se 

espera, que faça subir o presente recurso a autoridade superior, para 

decisão do pleito, nos termos do art. 109, § 40  da Lei n.° 8666/93; 

Nestes termos, 

Clama por justiça e pede deferimento. 

Salvador, 22 de março de 2022 

Ar""Ir  
Alexandre Garboggini Cardozo 

AtiC BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIREIT 
C N P1 03.361.390/0001-13 

4Iexandre Garboggini Cardozo 
Ç71 3378-6600 / 5732 	 Eng. Civil - CREA 37215 
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