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Compelida de Desemommento Econdato de Pano Geada 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — 
CODEMIG. 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 18/2018 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigia 
para atuarem nas áreas internas e externas na Unidade Industrial de Beneficiamento 
de calcário, localizado na Rodovia MG 170— Km 10 — Zona Rural — Fazenda Corumbá. 

PROCESSO INTERNO N°: 83/18 — ECM: 47.938. 

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

No processo licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 18/2018, que objetiva a contratação 
de empresa especializada na prestação de serviços de vigia para atuarem nas áreas 
internas e externas na Unidade Industrial de Beneficiamento de calcário, localizado 
na Rodovia MG 170—.Km 10 — Zona Rural- Fazenda"Corumbá , com especificação 
contida neste Edital e em seu anexos, com abertura designada para o dia 27 de março  
de 2018 as 09:00  apresentou a interessada GRUPO PORTAL NORTE 
SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - EPP, às 11:33 horas do dia 14 de março de 
2018 — enviado por e-mail, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, nos seguintes termos: 
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ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) COORDENADOR (A) DA SEÇÂO DE CONTRATOS. 

A empreso PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - EPP, inscrita sob 
o CNPJ ri° 06,311.78.7-0001/99, sediado à Rua C andido Naves, 115- Ouro Preto, na 
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. CEP. 31.310-460, Telefax (31) 
3166-Wn3, endereço eletrônico: comer Lial5tare00podnIncide.com-br 	verri 
respeitosonm,ite por meio deste, Impugnar o edital referente ao Pregão Eletrônico 
irr 018/3018, no item abaixo: 

DA PRELIMINAR 

Da prestação de serviços do objeto licitado. 

A presente licitação tem corno objeto contrafação de empresa 
especializada na prestação de serviços de vigilância desarmada para 
atuarem nas áreas internos e externas na Unidade Industrial de 
Beneficiamento de Calcário, localizado na Rodovia MG 170- KM 10 - Zona 
Rural - Fazendo Carumba -Arcos/MG. 

Da legalidade da prestação de Serviços de Vigilância /Segurança 

Conforme é de conhecimento pleno OS Serini t:( OS de Vigilância/Segurança 
privada é um serviço especifico tutelado pela POLICIA FEDERAL, desta forma 
todo e qualquer evento que contenha este tipo de serviço é necessário que 

.a empresa apresente profissionais devidamente autorizados' pela r  mesma e 
que posa ia toda docUmentação legat. 

• 

PORTAL NORTE SEGURA/inça PATRIMONIAL ORM 
RVÉM Candeio Naves, 115- Ouro Preto - Belo Mareante! Minas Gerais CEln 31.310-4613 

Tel., (31) 3166(3003 minierciadaserummontainortesembe  
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2.1 	A empresa para prestar serviços de vigtântia/ segurança deve está 
devidamente licenciada e au.orizada para tal,- onde, pode ser 
objeto de consulta através do sde do POLICIA FEDERAL  a hm de 
validar a legitimidade para prestar este serviço, o saber link: 

riffor://servicos.dptook.br 	dweb c ertificado/public/paaesiempres  
i.-ripeohnrSitnacaoEmorera  

DOS FATOS 

Da Autorização da Policia Federal 

A autorização não esta sendo exigida no item I/ 	8$ ACAO"  - 
do Edital Pregá' o Eletrônico n' 016/ 20l8 

Noutra banda. no Nem " 1- Do Objeto"  em seu descritiva traz o seguinte 
texto: 

"Contrafação de empresa especializaca na prestação de serviços de 
vigilância desarmada para atuarem nas áreas- internas e -  externas no 
unidade Industrial de Beneficiamento de Calcário, localizado na Rodovia 
MG 170- KM 10-Zona Rural - Fazenda Corumbá." 

A autorização da Policia Fedem:  conforme exigência legal do art. 20 da 
Lei 7.102/83, regulamentada pelo Decreto r° 52.056/83 e caput do Artigo 10 
da Portaria 357/2006. 

PORTAL NORIT SEGURANÇA PATtlt1MONIALEIREU 
Rua bandido Naves, 115- Ouro Preto- Belo Run-contei Mima Gerais Ceiii 31310-460 

Tel.: (.32) 3166-3003 cernerriareignipoportarnortenieriler  

Companhia de Dese 
Rua Manaus, 467- Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG 
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DO DIREITO 

Da Avtorizaaao da Policia Federal 

A autorização da Policia Federa/  conforme exigência legal do art. 20 da 
Lei 7.102/83. regulamentada pelo Decreto -° 69.050153 e capo' do Artigo 1° 
da Portaria 387/2006: 

Portaria 387/2006 

Art. I° A presente panaria disciplina. em tudo o terrttôrio nacional, as 
atividades de segurança privado armada ou desafinada, desenvolvidas 
pelas empresas especializadas. pelas que =suem serviço orgânico de 
segurança e 'petas prpfasiionats que netas atuam, bem corna seguia a 
Escalizaçõo dos planos de segurança dos estabelecimentos financeiros. 

Lei n° 7.102 de 20 de Junho de 1983 

Dispõe sobre segurança pata erabeiecimentos financeiros, estabelece 
normas para constituição e funcior °mento aos empresas caniculares que 
exploram serviços de -vigiloncia e de transporte de valores, e da outras 

, providências. 

Art. 20. Cabe ao Ministério da Justiça, Dor interrnécfio do seu órgão 
competente ou rneofiante Convênio com as Secretarias de Segurança 
Pública dos Estados e Distrito Fés:tendi Redação dada peta Lei n• 9.017, de 

- 1995) 
I - conceder autorização para c for cionanento: 
o) das empresas especializadas cru serviços de vigilabq 

das empresas especializadas em transporte de valores; e 
dos cursos de formação aevigilantes; 

- fiscalizar as empresas e as cursas men< onados dos no inciso anterior 
III - °Ocas às empresas e aos cursos a que se refere o inciso I deste artigo 

as penalidades previstas no art 23 devat Lei: 
IV - aprovar uniforme; 

. V - SIXCIT O CUTISCU40 dos bustos de formação de vigilantes: 
VI - fixar o número de vigrianies 015 empresas especializadas em cada 

unidade da Federação; 

PORTAL NORTE REIMIRANÇA PATRIMONIAL BREU 
Real GandiCIONaVel, lis—Oiro Preto—Selo narcuster Minas Gerais CEP-  31.310-460 

Tel.: (31) 3166-3003 isarnercialffigrupoisertairsnecornati  
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VII - fixar a natureza e a quantidade de armas de propriedade das 

empresas especializados e aos est ate iecimerdcs financeiros; 
VIII - autorizar n aquisição e a posse de cornas e munições, e 
IX - fiscalizar e controlar o armamento e o munição utilizados. 
X - rever anualmente o autoriza Mo de funcionamento das empresas 

°tomadas no inciso I deste artigo. ilr ciado peia Lei ri° 8:863, de 1994) 
Parágrafo.  único. As c ompetércias crevistat nos incisos I e V deste ortiga 

não serão objeto de convênio. /Redação dada pela Lei rd 9.017. de 1995). 

Tais exigências foram determinadas pela Delegacia de Controle de 
Segurança Privada- DELESP/MC atravésde Oficio n° 180/2016, de 04 de julho 

de 2016, quando informou que todo e qualquer atividade de segurança 
privada a ser contratada pelo Municio°. :cimente poderá ser exercida por 

empresa .  de segurança devidamente autor roda pelo Departamento de 
Policia Federal na forma do Lei ri° 7.102/83, e que as Empresas que 
porventura participarem do certame deverão apresentar o devido Alvaro de 

Funcionamento publicado no DOU, dentro da validade. Informou, na 
oportunidade, que a atividade de seg uranqa crivada é regulamentada pela 
Lei 7.102/83, decreto n° 89,056/83 e asila portaria n°3.233/12 -GO/PE. Que o 
ordenamento' jurídico atual não (Surge que atuação do Nigdante seja 
armada. Que é esclarecedor 3 despache 1382/08 de Coordenação -Geral.  
de Controle de Segurança Privada do Policio Federal em Brasilia que expos: 

"Cabe esclarecer que o porte de arma, contudo, côo é requisito essencial 
para se configurar o trabalho de vigilante pois o referido trabalho Pode 
bambem ser realizado sem o uso de armas, Isso é apenas uma faculdade 
que tem o vigilante e não uma obrigaçãO. O uso de arma, que dependerá 
somente da escolha a ser feita entre o contratante e o prestador de serviço 
de segurança privada. em momento algum integra conceito de segurança 
privada. tratando-se de equivoco mtsturar o porte de arma, direito previsto 
no artigo 19,11, com o conceito de atividade, previsto nos incisos do art. 70 da 
lei n" 7.702/83. Temos como exemplo o trcibatho realizado em casa de 
shows, lugares grandes eventos, onde o frabaltio de segurança privada é 
realizado sem armamento e nem pOr isto deixa de ser segurança privada, 
visto que se enquadra no art. 10.1, da Lei ri 5  

PORTAL NORTE SEGURANÇA PATRIMONIAL OREI' 
Rua ~ido naves, 	oiro  Preto - selo liOrzontel Minas Gerais co?: 31310-450 

sei: In) 3166-3003 cornerdalgesboombiourieroost°  
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DO PEDIDO 

Inclusão da Autorização da Policia zederal em 
documentação afim dê legalizare• xecução do 
segurança para o Municipio. 

Posto isto, o edital deve ser retificado e ainda deverá ser inchada como 
documento essencial para HABILITAÇÃO. a comprovação do ~coacção 
técnica, de acorda com o artigo 30 da Lei 8.666/93, bem como a 
autorização da Policia Federal conforme exigência legai do art. 20 do Lei 
7.102/83, regulamentada pelo Decreto ri' 39.056183 e capta do Artigo I' da 
Portaria 387/2006, 

Belo Horizonte, 14 de Março de 2018. 

Nestes temias, 

Pede-se deferimento. 

Rodrigo Pierre de Freilds - Sóern Diretor 
eFf 064.278 75t-91 • 

PORTAL MORTE sestowtok PainttraOtailla- ORM 
RuaCindido Naves, 115- Ouro Preto- Belo HOTTZentei Allrus Geras CO': e1_310,160 

Toe_ (3a 3166-3003 comeraale 	• portautorte tareio 

Cabe ao Pregoeiro, nos termos do inciso I do artigo 9° do Decreto Estadual 
44,786/2008 decidir sobre a impugnação do editál. 

DA TEMPESTIVIDADE 

Estatui o Decreto Estadual 44.786/2008 de 18.04.2008 que contêm o regulamento 
da modalidade de licitação denominada Pregão; para o Estado de Minas Gerais, em 
seu artigo 11' o que se segue: 
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Art. 11. Até o quinto dia após a publicação do aviso do edital contado na 
forma do parágrafo único do art. 10, qualquer pessoa, inclusive licitante, 
poderá solicitar esclarecimentos ou impugnar o ato convocatório do 
pregão. 

§ 4° A não-impugnação do edital, na forma e tempo definidos, acarreta 
a decadência do direito de discutir, na esfera administrativa, as regras do 
certame. 

O edital, em seu subitem 4.3.1, repete os termos de sua Lei de regência e estabelece: 

4.3.1. "As impugnações deverão ser encaminhadas até o 5° (quinto) 
dia após a publicação do aviso do Edital." 

A publicação do aviso do edital do presente cerítame ocorreu no diário oficial do Estado 
— "MINAS GERAIS" no dia 14.03.2018, portanto, o quinto dia contado da publicação 
do edital será em 19 de março de 2018 o que certifica a impugnação como 
tempestiva. 

Cioso ressaltar que a previsão legal a ser considerada no caso em questão é aquela 
contida no artigo 11 'do Decretb Estadual 44.786/2008, de 18..04.2008, que 
regulamenta a modalidade de licitação denominada Pregão no âmbito do Estado de 
Minas Gerais. 

Conforme expressa previsão contida no item 1 — Preâmbulo do edital, o Pregão em 
referência "(...) reger-se-á pela Lei.  Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei 
Estadual n° 14.167, de 10 de janeiro de 2002, pelo Decreto Estadual n°44.786, de 19. 
de abril de 2008, pela Lei Federal n° 13.303, de 01 de julho de 2016, pelo Decreto 
Estadual n° 47.154 de 20 de fevereiro de 2017, pelas demais disposições legais 
correlatas, pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODEMIG, 
disponível no endereço eletrônico www.codemig.com.br  bem como pelas cláusulas e 
condições contidas neste Edital e seus Anexos." 

DO MÉRITO 

A impugnação ao edital é um meio legal facultado ao interessado para discutir 
administrativamente o edital do certame, devendo ser entendido corno uma forma de 
proVocação da Administração à verificação da legalidade do ato comiocatorio. 

Aduz o Impugnante que exposto no item 3 do Edital: 

"Constitui objeto da presente licitação a escolha da proposta Mais 
vantajosa para a CODEMIG, nas condições e especificações previstas 
neste .  Edital e seus Anexos, para a contratação 'de empresa 
especializada na prestação de serviços de vigilante desarmado para 
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atuarem nas áreas.  internas e externas na Unidade Industrial de 
Beneficiamento de calcário, localizado na Rodovia MG 170— Km 10 — 
Zona Rural — Fazenda Corumbá, aproximadamente 07(sete) 
quilômetros da Cidade de Arcos — MG, sendo: 03 (frês) postos de 
vigias da seguinte forma.  

02 (dois) postos de vigias noturno, desarmado, 12 horas, todos os dias 
inclusive .abados domingos e feriados, efetivo de 04 (quatro) vigias 
em escala de revezamento 12 x 36 horas. 

01 (um) posto de vigia diurno, desarmado, 12 horas, todos os dias, 
inclusive sábados domingos e feriados, efetivo de-02(dois) vigias em 
escala de revezamento 12 x 36 horas. 

Um encarregado(administrativo), de segunda a sábado, cumprindo 44 
horas semanais." 

Porém à de se considerar que a pálavra vigilante foi escrita apenas uma única vez no 
objeto da licitação, item 3 do Edital enquanto.que o termo vigia foi citado pelo 
menos três vezes,  e considerando também, que no Termo de Referência, Anexo 1, 

restou claro a classificação do profissional e o serviço a ser executado por ele, 
concluindo, portanto, que houve apenas um erro de grafia. 

O Termo de Referência, Anexo I do edital deixa claro que: 

"Prestação de serviço de yigia para atuarem nas áreas internas e 
externas na Unidade Industrial de Beneficiamento de calcário, 
localizado na Rodovia MG 170 — Km 10 — Zona Rural — Fazenda 
Corumbá, aproximadamente 07(sete) quilômetros da Cidade de Arcos 
— MG, sendo: 03 (três) postos de vigias da seguinte fo-rma: 02 (dois) 
postos de vigias noturno;  desarmado, 12 horas, todos os dias inclusive 
sábados domingos e feriados, efetivo de 04 (quatro) vigias em escala 
de revezamento 12 x 36 horas. 

01 (um) posto de vigia diurno, desarmado, 12 horas, todos 'os dias, 
inclusive sábados domingos e feriados, efetivo de 02(dois) vigias em 
escala de revezamento 12 x 36. Classificação Brasileira de 
Ocupação - CB0 5174 — Porteiros, vigias e afins — Dispensa a 
autorização da Policia Federal. 

Um encarregado(administrativo), de segunda a sábado, cumprindo 44 
. horas semanais. 

1. 	ESCOPO DCS 	.?1/1 )S . ' 

1.1 	Os serviços a serem executados por vigias desarmados são: 
Manter a Ordem com atuações preventivas e corretivas; 
trabalhar em conformidade com as normas técnicas da função 

de vigia; 
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Trabalhar em consonância com a Policia Militar; 
Atuar em consonância coma determinação da contratante; 	- 
Planejar ações juntamente com o fiscal do contrato com vistas a 

coibir vandalismo, assaltos, invasões e ou atos delinquentes; 
O 	Realizar rondas interna g e externas; 
g) 	Apresentar relatórios diários ao fiscal do contrato na troca dos 
plantões ou quando exigido pelo fiscal".. 

Ora, a de se constatar que o objeto é claro. Os serviços em contratação são de 
VIGIA!!!  

A especificação foi ainda reforçada por meio do Termo de Referência - Anexo 1, do 
Edital, que assim informou 

,1̀0 objeto' de serviço será de vigia. 

CBO: 5174: Vigia 

Descrição Sumária 

Zelam pela guarda do patrimônio e'exerceM a vigilância de fábricas, 
armazéns, residências, estacionamentos, edifícios públicos, privados 

outros estabelecimentos, percorrendo-os sistematicamente e 
inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, 
entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlam fluxo 
de pessoas, identificando-, orientando e encaminhando-as para os 
lugares desejados: recebem hóspedes em hotéis; escoltam pessoas e 
mercadorias; fazem manutenções simples nos locais de trabalho. 

Condições Gerais de Exercício 
Trabalham em edifícios residenciais, comerciais e industriais, 
hotéis, locais de diversão, podem ser empregados de locadoras . 
de mão-de-obra, e fazer rodízio nas ocupações de porteiro ,de 
edifício, de locais 'de diversão e vigia. 
Fonte: mtecbo.gov.br" 

Não é demais lembrar que, conforme item 17.5, Integram o presente Edital: Anexo I  
— Termo de Referência.— grifo nosso.  

Destarte, não existe qualquer confusão em relação ao tipo de profissional que a 
CODEMIG pretende contratar. Isto porque, há nítida diferença técnica entre vidia e 
vicfilante.  

Para esclarecer a diferença técnica existente entre vigia e vigilante, nos valemos da 
seguinte jurisprudência, cbm nossos destaques: 
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"VIGIA E VIGILANTE DIFERENCIAÇÃO. A função do vigilante se 
destina precipuamente a resguardar a vida e o patrimônio das 
pessoas, exigindo porte de arma e requisitos de treinamento. 
específicos, nos termos da lei n° 7.102/83, com as alterações 
introduzidas pela lei n° 8.863/94, exercendo função para policial. Não 
pode ser confundida com as atividades de um simples vigia ou 
porteiro, as quais se destinam à proteção do patrimônio, com tarefas 
de fiscalização local. O vigilante é aquele empregado contratado 
por estabelecimentos financeiros ou por empresa especializada em 
prestação de serviços de vigilância e transporte de valores, o que não 
se coaduna com a descrição das atividades exercidas pelo autor, ou 
seja, de vigia desarmado, que trabalhava zelando pela segurança da 
reclamada de forma mais branda, não sendo necessário o porte e o 
manejo de arma para se safar de situações emergenciais de 
violência." (TRT-3a Reg., 6 T., RO-00329-2014-185-03-00-6 Rel. 
Juiza Convoc. Rosemary de Oliveira Pires, CEJT 14.07.2014). 

Ademais, conforme legislação vigente, Lei n° 8.863, de 28 de março de 1994, que 
alterou a lei n°7.102, de 20 de junho de 1983, tem-se que: 

"Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei: Art: 1°. O art. 10 da Lei n° 7102, de 20 de junho de 1983, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 10. São considerados como segurança privada as atividades 
desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de: 
I — proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e de 
outros estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança 
de pessoas físicas; 
II — realizar o transporte de valores ou garantir o transporte de qualquer 
outro tipo de carga." 
§ 2° As .empresas especializadas em prestação de serviços de 

segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas sob a forma 
de empresas privadas, além das hipóteses previstas nos incisos do 
caput deste artigo, poderão se prestar ao exercício das atividades de 
segurança privada a pessoas; a estabelecimentos comerciais, 
industriais, de prestação de serviços e residências; a entidades sem 
fins lucrativos; e órgãos e empresas públicas. § 3° Serão regidas por 
esta lei, pelos regulamentos dela decorrentes e pelas disposições da 
legislpção civil, .comercial, trabalhista, previdenciária e penal, as 
empresas definidas no parágrafo anterior. § 4° As empresas que 
tenham objeto econômico diverso da vigilância ostensiva e do 
transporte de valores, que utilizem pessoal de quadro funcional próprio, 
para execução dessas atividades, ficam obrigadas aq cumprimento do 
disposto nesta lei e demais legislações pertinentes. 
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Art. 15. Vigilante, para os efeitos desta lei, é o empregado 
contratado para a execução das atividades definidas nos incisos 
lei!do caput e ¢¢ 2°, 3° e 4° do art 10." 

E nas palavras do renomado Magistrado Valentin Carrion: 

"Vigia é o que somente exerce tarefas de observa.  ção e 
fiscalização de um local". 
"O vigilante, por sua vez, é o empregado contratado para procederá 
vigilância patrimonial das instituições financeiras e de outros 
estabelecimentos, públicos ou privados, bem como a segurança de 
pessoas físicas (art. 15, da Lei n° 8.863/94); realizar o transporte de 
valores ou garantir o transporte de qualquer outro tipo de carga; 
exercer atividades • de segurança privada a pessoaà a 
estabelecimentos comerciais, industriais, de Orestaõ ão de serviços e 
residências, a entidades sem fins lucrativos; e órgãos e empresas 
públicas". 
"O vigia é a figura responsável pela atividade de guarda e zelo 
do patrimônio. A função não exige especialização. Além disso, o 
profissional não utiliza armamento e não é controlado pela Policia 
Federal. Entre suas principais atividades está a de fiscalização e 
observação de um local, ou controle e entrada de pessoas e veículos. 
Já -os profissionais de vigilância ou segurança patrimonial, por sua 
vez, exercem funções autorizadas, controladas e fiscalizadas pelo 
Departamento de Polícia Federal — DPF, exigindo para tanto alguns 
requisitos específicos para a função. 
Ou seja, de forma objetiva, o vigia se caracteriza por ser uma 
profissão mais informal e com funções menos arriscadas, 
enquanto o vigilante tem sua atividade regulamentada por lei e 
deve ser exercida por Profissionais-capacitados." 

A Impugnante pretende, pelo visto, que a CODEMIG altere as especificações do 
serviço que pretende contratar, para que o edital e a licitação sie adeguem à sua 
condição técnica, representando ilegítima interferência da Impugnante no exercício 
do poder discricionário da CODEM1G de eleger o .objeto a ser contratado, sem 
demonstrar qualquer ilegalidade nas exigências e condições estabelecidas no edital. 

O instrumento da impugnação visa apontamento de ilegalidades e antijuridicidades e 
não se presta como instrumento para o particular decidir o que compete à 
administração fazer, ademais quando, como no caso presente, as exigências postas 
estão em estrita conformidade com a legislação aplicável. 

O simples fato de a Impuqnante não prestar serviços que atendam, em sua 
totalidade, os requisitos contidos no edital do certame não justificam a alteração 

Companhia de Dese 
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das exigências ali contidas, se as mesmas são legais e razoáveis, pertinentes e 
próprias!!! 

Portanto, entende a CODEMIG não haver qualquer restrição ao caráter compeOvo 
nas especificações exigidas e que houve apenas, e tãO somente, erro material na 
grafia da palavra vigilante, quando o preternlido, era vigia. 

Desta forma, no intuito de 'se' manter o edital em conformidade com todo o estudo 
técnico realizado e necessário a completa e perfeita contratação do objeto pretendido, 
bem como, respeitar todos os princípios que regem' a licitação pública, entende-se não 
serem cabíveis as argumentações da interessada GRUPO PORTAL NORTE 
SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI — EPP. 

Improcedentes, portanto, as-alegações da ora Impugnante. 

DA DECISÃO 

Por todo o exposto, a CODEMIG recebe, por tempestiva, a inipugnaçâo oferta* 
contudo, não á acolhe em seu mérito, mantendo as especificações do edital do 
certame PREGÃO ELETRÔNICO 18/2018, bem pomo a data do certame, qual seja, 
.27 de março de 2018 às 09:00  devendo tal deliberação ser comunicada aos 
interessados, para a produção dos jurídicos e legais efeitos. 

Belo Horizonte, 15 de março de 2018. 
GUSTAVO 	NDA VILELA 

GUsTAvOMIaANDA VILELA 
Pregoeiro Suj,lente 
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