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DECISÃO

PROCESSO: 22.0.000000334-8
 
ASSUNTO: Recurso – Pregão Eletrônico nº 23/2022.
 
EMPRESA: Itp Indústria, Comércio e Serviços de Tubos e Perfis Ltda e Taec Modulos Ltda
 
 
I – RELATÓRIO

 
Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa ITP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E

SERVIÇOS DE TUBOS E PERFIS LTDA, CNPJ nº 09.176.584/0001-25 , e da intenção de recurso
apresentada por TAEC MODULOS LTDA, CNPJ nº 57.935.561/0001-08 referente ao Pregão Eletrônico nº
23/2022, que tem por objeto o registro de preços visando eventual e futura aquisição de 11 (onze) Unidades
administrativas modulares adaptadas tipo container para atender as necessidade da DPE/TO.

1. Da intenção de Recurso da empresa TAEC
A recorrente apresentou intenção recursal no momento da sessão insurgindo-se contra a

habilitação da empresa FRONT ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ 12.219.645/0001-07, alegando, em linhas
gerais, que a pregoeira habilitou esta indevidamente, sendo necessário verificar a capacidade técnica.

Contudo, em que pese tenha apresentado a intenção recursal, não apresentou as devidas
considerações e o recurso propriamente dito no prazo legal, contudo, tendo em vista que somente menciona
de forma genérica quanto à qualificação técnica, abordaremos os pontos técnicos de forma uníssona, quando
da análise dos questionamento referentes a esta qualificação apresentados pela empresa ITP, valendo-se os
fundamentos para resposta de ambos os recursos.

 
2. Do recurso da empresa ITP

Durante a sessão a recorrente apresentou intenção alegando a qualificação técnica e econômica da
empresa, contudo, em suas razões (CV’s 0671941, 0671943, 0671944, 0671945, 0671946 e 0671949), a
recorrente insurge-se contra a habilitação da empresa FRONT ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ
12.219.645/0001-07, alegando, em linhas gerais, somente a qualificação técnica justificando que a recorrida
apresentou CRE/SP inválida, bem como apresentou CAT’s dos profissionais de forma ilegal e ainda não
apresentou compatibilidade dos atestados com o objeto a ser contratado.

Em sede de contrarrazões (CV 0673012, 0673013 e 0673014), a empresa recorrida defende a
manutenção de sua habilitação, aduzindo, em síntese, que preencheu todos os requisitos exigidos pelo Edital.

Na sequência o pregoeiro emitiu decisão (CV 0673088) conhecendo do recurso da empresa ITP,
mas negando-lhe provimento e mantendo a habilitação da empresa FRONT ESTRUTURAS EIRELI,
CNPJ 12.219.645/0001-07.

É o relatório.



Passo a decidir.
 
II - DA TEMPESTIVIDADE E ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

A Lei nº 10.520/2002, assim como o Decreto 10.024/2019, ao tratarem de recursos em licitação
na modalidade pregão, dispõem que:

 
“Lei nº 10.520/2002
Art. 4º omissis:
(...)
XVIII - declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde
logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos;
Decreto nº 10.024/2019
Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido
na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua
intenção de recorrer.
§ 1º As razões do recurso de que trata o  caput deverão ser apresentadas no prazo de
três dias.
§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas
contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente,
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus
interesses.”

 
Da mesma forma, o edital de licitação também estabeleceu tais disposições em seu item 13.
Conforme consta na ata da sessão, as recorrentes manifestaram sua intenção de recorrer durante a

sessão pública do pregão, em atendimento à legislação aplicável, sendo registrados os prazos pertinentes
conforme abaixo transcrito:

 
Data limite para registro de recurso: 26/07/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 29/07/2022.
Data limite para registro de decisão: 12/08/2022.
 
Portanto, denota-se que as manifestações das intenções e do recurso apresentado atendem ao

disposto no art. 4º, inciso XVIII, da Lei 10.520/2002 e o art. 44, caput, do Decreto 10.024/2019, motivo pelo
qual se conhece das irresignações.
 
III – DA ANÁLISE /FUNDAMENTAÇÃO- DAS MATÉRIAS ALEGADAS

 
1. Da Qualificação Econômica financeira

Houve por parte da empresa ITP intenção no sentido de contestar a qualificação econômica
financeira da recorrida, contudo, em sede recursal, não foram apresentadas razões para tal.

Assim, em que pese a falta de motivos, nos termos da jurisprudência acerca da possibilidade do
exame da questão, foi analisada a documentação pertinente não sendo verificada qualquer incorreção, além
de dúvida quanto ao registro do balanço, feito em cartório de registro civil, o que foi sanado em diligências
do pregoeiro, onde o próprio cartório informou ter delegação para tanto.

 



2. Invalidade do CREA/SP por incorreção do endereço
A empresa ITP alega que a recorrida não apresentou certidão do CREA-SP válida, ao argumento

de que os dados estariam desatualizados, em especial o endereço da sede da empresa, concluindo, assim,
ofensa ao subitem 10.11.1.1. do Edital.

Para a melhor elucidação da questão, verifica-se que o endereço apresentado no Registro do
CREA/SP (CV 0669272) é o Município de Santos/SP, conquanto a sede da mesma fica localizada no
Município de Suzano/SP (CV 0669260).

Nas razões recursais, a recorrida alega que mantêm em Santos/SP somente uma caixa postal, e
que o equívoco se deu pelo próprio CREA/SP, tanto que, apresentou a devida certidão a qual manteve o
mesmo número de registro da empresa junto ao Conselho desde a data de 19/10/2010.

Conforme bem delineado na Decisão do pregoeiro, a função precípua da exigência quanto a
apresentação da certidão em tela, é demonstrar que a licitante possui o devido registro junto ao conselho
regional, ou seja, a finalidade da exigência consiste em certificar que a empresa se encontra devidamente
inscrita e registrada na entidade competente para promover a fiscalização da atividade profissional na
execução do futuro contrato.

Nesse sentido, mesmo que a certidão apresentada não retrate a situação atualizada do licitante,
pode ser plenamente possível extrair a existência da efetiva inscrição no Conselho e de informações
adicionais que tenham importância para a habilitação na licitação.

Assim, falar em inabilitar uma empresa por mero equivoco no endereço de uma certidão não
coaduna-se com os princípios basilares que norteiam a Administração, quais sejam, proporcionalidade,
razoabilidade e formalismo moderado.

Em que pese ocorrência de decisões em sentido contrário, o entendimento prevalente é que o
dado desatualizado importa em mera irregularidade, não ensejando a desclassificação da empresa vencedora,
tendo em vista que a finalidade precípua da certidão é a comprovação do registro da licitante perante o
conselho de classe, senão vejamos:

“(...) Quanto ao mérito desta Representação, cotejando-se o teor da certidão emitida pelo
Crea/CE em favor da empresa Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda. (fl. 33), expedida em
05/03/2009, com as informações que constam na 18ª Alteração e Consolidação de
Contrato Social da aludida empresa, datada de 30/07/2009 (fls. 64/69), verifica-se que há
divergências nos dados referentes ao capital social e ao objeto.
9. No que tange ao capital social, houve alteração de R$ 4.644.000,00 para R$
9.000.000,00, e no tocante ao objeto, foi acrescentada a fabricação de veículos ferroviários
ou sobre pneus para transporte de passageiros ou cargas, bem como a sua manutenção,
assistência técnica e operação.
10. Entretanto, embora tais modificações – que, aliás, evidenciam incremento positivo na
situação da empresa – não tenham sido objeto de nova certidão, seria rigor excessivo
desconsiderar o efetivo registro da Bom Sinal Indústria e Comércio Ltda. no Crea/CE,
entidade profissional competente, nos termos exigidos no subitem 6.4.1 do edital (fl. 209) e
no art. 30, inciso I, da Lei n. 8.666/1993.(...)” (Acórdão nº 352/2010, TCU - Plenário).
 

'5. De fato, a administração não poderia prescindir do menor preço, apresentado pela
empresa vencedora, por mera questão formal, considerando que a exigência editalícia foi
cumprida, embora que de forma oblíqua, sem prejuízo à competitividade do certame.

6. Sendo assim, aplica-se o princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção
de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo
sobre o formalismo extremo, respeitadas ainda as formalidades essenciais à garantia dos



direitos dos administrados, tudo de acordo com o art. 2º, § único, incisos VIII e IX, da
Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (TCU, Acórdão nº 7.334/2009, Primeira
Câmara, Rel. Min. Augusto Nardes, j. em 08.12.2009.)

Administrativo. Licitação. Edital. Exigência de Registro no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Defeito menor na certidão, insuscetível de
comprometer a certeza de que a empresa está registrada no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, não pode impedir-lhe a participação na
concorrência. Recurso ordinário improvido. (STJ, RMS nº 6.198, Rel. Min. Ari
Pargendler, j. em 13.12.1995.)

 

Desta forma é incontroverso que, ainda que o documento apresente uma irregularidade formal
isso 'per si' não afetaria a efetiva condição do licitante de registrado perante a entidade profissional. Em
suma, o vício de falta de atualização de certidão em conselho profissional não fere o conteúdo principal do
ato (para os fins do atendimento da exigência de habilitação), o que torna viável sua aceitação para o fim de
demonstrar a regular inscrição do particular junto à entidade profissional competente.

Ademais, mesmo que aplicável ao presente caso o formalismo exarcebado para a não aceitação
da certidão, a inserção de documento novo que ateste condição da empresa licitante preexistente ao certame é
plenamente possível, seja por não afetar a qualidade da proposta, tampouco a isonomia entre os licitantes.

Nesse sentido são os diversos entendimentos recentes do Tribunal de Contas da União que vêm
sendo reiterados no âmbito daquela corte, vejamos:

 
“REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019.
IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA
CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCA
DA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A
CONVENIÊNCIA E OPRTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO
SISTEMA COMPRASNET. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a
atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os
princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a
desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os
seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse
público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O
pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear
eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e
sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos
licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto
10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3º,
da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança
documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou
sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da
proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro.
“(...) 9.4.2 nos casos em que os documentos faltantes relativos à habilitação em pregões
forem de fácil elaboração e consistam em meras declarações sobre fatos preexistentes ou
em compromissos pelo licitante, deve ser concedido prazo razoável para o devido
saneamento, em respeito aos princípios do formalismo moderado e da razoabilidade,
bem como ao art. 2º, caput, da Lei 9.784/1999; (...)” (Acórdão nº 988/2022 – TCU -
Plenário). (Grifou-se).



 
-----
 
(…) 9.4. deixar assente que, o pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas
e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das
propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada,
registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8º, inciso XII, alínea 'h';
17, inciso VI; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo
documento, prevista no art. 43, §3º, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de
Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de
condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado
com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o
qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro;” (Acórdão nº 2443/2021 – TCU -
Plenário) (Grifos no orinigal).
 
-----
(...) 16.1.1. a inabilitação da empresa Contato Internet Ltda., com fundamento na não
apresentação de documento que deveria estar constante originalmente de sua proposta,
afrontou a jurisprudência mais recente deste Tribunal (Acórdão 1.211/2021- TCU-
Plenário), visto que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, § 3º, da
Lei 8.666/1993, não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida
pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais
comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deveria ser
solicitado e avaliado pelo pregoeiro mediante diligência saneadora, haja vista ainda o
disposto no art. 47 do Decreto 10.024/2019 e o entendimento extraído do mencionado
acórdão.” (Acórdão 2568/2021, TCU - Plenário). (Grifou-se).
 
-----
 
"Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à
abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade
entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja
conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta,
resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio)
sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das
propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registradas em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 89, inciso
Xll, alínea "h"; 17, inciso Vl; e 47 do Decreto 10.024/2019; sendo que a vedação à
inclusão de novo documento, prevista no art.43, §3e, da lei 8.666/1993 e no art. 64 da
Nova Lei de Licitações (Lei L4.L33/2O2ll ' não alcança documento ausente,
comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que
não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por
equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo Pregoeiro." (Acórdão
468/2022, TCU - Plenário).

 
Assim, tendo em vista que a Certidão em tela consubstancia-se de mero ato declaratório pois

somente atesta a existência de situação jurídica preexistente, aplicável ao caso o entendimento da
possibilidade de abertura de diligência para a complementação de documentação, nos termos legais e da
jurisprudência dominante acima citada.

 
 
 
 



3. Atestados de Capacidade Técnica
Conforme mencionado em linhas volvidas, a recorrente alega que os atestados de capacidade

técnica apresentados, referem-se a contêineres marítimos, o que seria diferente do objeto a ser contratado
posto que trata-se de aquisição, destacando ainda que vários dizem respeito à locação.

No que toca ao requisito do objeto dos atestados, locação ao invés de aquisição, conforme
registrado na ata da sessão, e conforme manifestação do Engenheiro responsável (CV 0669937), tais
atestados foram desconsiderados.

Já em relação à argumentação de que os atestados referem-se a contêineres marítimos em
desacordo com o solicitado no Edital, vejamos que o próprio instrumento convocatório tratou de delimitar
que tais comprovações não serão exigidas identidade absoluta quanto ao objeto, mas tão somente, serviços
semelhantes de complexidade igual ou superior, vejamos:

“10.11.3. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível
em características e quantidades com o objeto da licitação (capacidade técnico-
operacional), mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) experiência em
serviços compatíveis em características e quantidades do objeto licitado.
*serão aceitos serviços semelhantes de complexidade igual ou superior”.

 
Tal dispositivo encontra-se em consonância com os ditames legais e entendimentos

jurisprudenciais sobre o assunto:
 
“Lei nº 8.666/93
Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:
II – comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das
instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;
-------
 
 
“Deve-se ter em mente que este Tribunal tem precedentes no sentido de que a
compatibilidade entre os serviços anteriores e o serviço licitado deve ser entendida como
condição de similaridade e não de igualdade” (Acórdão 1.140/2005, TCU - Plenário)

Destarte, no caso concreto, verifica-se que os atestados apresentados pela licitante cumpriram os
ditames estabelecidos no instrumento convocatório no tocante à similaridade dos objetos, e ainda em relação
ao quantitativo exigido, conforme análise e tabela demonstrativa constante da Manifestação do Engenheiro
responsável (CV 0669937) que transcrevo abaixo:

 
Desconsiderados
1. Locação- Grupo hospitalar Conceição
2. Locação- Coordenadoria de Serviço de Saúde - Mandaqui –SP
3. Locação- Prefeitura Ribeirão Preto - SP
4. Locação- Empresa Markas -Guararemas -SP - ano 2013
5. Locação- Empresa Markas -Guararemas -SP - ano 2012
6. Locação- Eletrobrás
7. Locação- DMR Estruturas - SP
8. Locação- Coordenadoria de serviço de saúde - Mandaqui –SP



 
Considerados- Total de 717,86m²
1. Aquisição- Prefeitura de Dom Pedrito –RS- Tipo Modular- 90 m²
2. Aquisição- Prefeitura Palotina –PR- 2019- Marítimo adaptado- 14,44 m²
3. Aquisição- Prefeitura Palotina –PR- 2020- Marítimo adaptado- 14,44 m²
4. Aquisição- Prefeitura Balneário Camboriú – SC- Marítimo adaptado- 90 m²
5. Aquisição- CAESB – DF- Marítimo adaptado- 43,92 m²
6. Aquisição- Serviço Geológico do Brasil- Maritmo adaptado- 29,28 m²
7. Aquisição- Prefeitura de Joinvile – SC- Marítimo adaptado- 112,80 m²
8. Aquisição- Prefeitura de Garopaba –SC- Marítimo adaptado- 29,74 m²
9. Fornecimento- IFSC-SC- Marítimo adaptado- 263,52 m²
10. Fornecimento- IFSP –SP- Marítimo adaptado- 29,72 m²

 
Por fim, relativamente ao argumento de que somente foram apresentados 4 CATS, e que estas

seriam inválidas, é preciso destacar que o edital não exigiu que cada atestado de capacidade técnica da
empresa estivesse vinculado à apresentação da respectiva CAT.

A CAT, somente foi exigida para comprovação da capacidade técnico profissional, bastando um
único atestado com o respectivo acervo técnico.

Portanto, não merece prosperar os argumentos apresentados neste ponto.
 

4. Nulidade da CAT
O recorrente insurge-se ainda contra as CAT’s apresentadas sob o argumento de que seriam

inválidas haja vista terem sido emitidas pelo CREA-SP ao passo que os serviços foram prestados para o
Município de Palotina no Paraná e por tanto o CREA desta região que seria o competente para a pretensa
emissão da Certidão.

Nos termos do subitem 10.11.4.2 do Edital, a CAT a ser apresentada deve estar em consonância
com a Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA, e de acordo com a referida resolução, obras ou serviços que
abranjam circunscrições de diversos Creas podem ser registradas em qualquer das localidades, vejamos:

 
“Da ART de Obra ou Serviço que Abrange Circunscrições de Diversos Creas

Art. 42. A ART relativa à execução de obras ou à prestação de serviços que abranjam
circunscrições de diversos Creas deve ser registrada antes do início da respectiva
atividade técnica, de acordo com as informações constantes do contrato firmado entre as
partes, da seguinte forma:

I - a ART referente à execução de obras ou à prestação serviços que abranjam mais de uma
unidade da federação pode ser registrada em qualquer dos Creas onde for realizada a
atividade;

II - a ART referente à prestação de serviço cujo objeto encontra-se em outra unidade da
federação pode ser registrada no Crea desta circunscrição ou no Crea onde for realizada
a atividade profissional; ou

III - a ART referente à prestação de serviços executados remotamente a partir de um centro
de operações deve ser registrada no Crea em cuja circunscrição se localizar o centro de
operações. (Redação do inciso dada pela Resolução CONFEA Nº 1092 DE 19/09/2017).”

 
No caso em tela, o própria Atestado de Capacidade Técnica do Município de Palotina/RS, o qual



gerou o registro no CREA/SP questionado, informa que o local de fabricação do objeto se deu no Município
de Suzano/SP sendo somente o local de entrega o Município de Palotina/RS. Assim, o caso se amolda
perfeitamente ao disposto nos artigos supratranscritos, os quais possibilitam o registro da ART, e
consequentemente a emissão do CAT, em qualquer dos CREAS onde forem realizadas as atividades.

Desta feita, a irresignação da recorrente também não merece prosperar neste ponto.
 

 
IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em atendimento às normas legais e do instrumento convocatório, CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa ITP INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TUBOS E
PERFIS LTDA, CNPJ nº 09.176.584/0001-25, e da intenção de recurso apresentada por TAEC
MODULOS LTDA, CNPJ nº 57.935.561/0001-08 , mas, no mérito, NEGO-LHES provimento pelas razões
acima aduzidas.

Para que não paire imprecisões quanto à habilitação da empresa FRONT ESTRUTURAS
EIRELI, CNPJ 12.219.645/0001-07, diante das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União retro
mencionadas (Acórdãos nºs 988/2022, 468/2022, 2443/2021 e 2568/2021 TCU – Plenário), determino o
retorno dos autos à CPL para a promoção de diligência quanto à Certidão do CREA/SP acerca do endereço
equivocado.

Publique-se.
 
Gabinete da Defensora Pública-Geral, em Palmas-TO, aos 03 dias do mês de agosto de 2022.
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