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ILMO. SR. PREGOEIRO DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
CIENTÍFICO E CULTURAL - FUNDECC. 
 
 
 
 
 
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 021/2021 
 
 
 
 
 
 
 

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S/A, pessoa jurídica                       
de direito privado, com endereço na Avenida Professor Magalhães 
Penido, nº 77, Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.270-383,                          
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 42.563.692/0001-26, vem, 
respeitosamente, por seu representante legal, in fine assinado, 
tempestivamente, com fundamento no Artigo 12 do Decreto nº 
3.555/2000 c/c Artigo 41 da Lei nº 8.666/93, aplicável 
subsidiariamente ao pregão, apresentar IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
acima identificado, por conter vícios de ilegalidade insanáveis, 
requerendo a V. S.a. o conhecimento e acolhimento das razões                          
que a fundamentam, nos seguintes termos: 

 
PRELIMINARMENTE 

 
O Edital ora impugnado tem por objeto (Item 1.) 

estabelecer as regras do Pregão Eletrônico promovido pelo FUNDECC 
para a contratação, pelo menor preço do grupo, de serviços 
técnicos na área de Tecnologia da Informação, pelo sistema de 
Registro de Preços e sob demanda, compreendendo:  
 

“1.1. Contratação de empresa para assessoria, apoio 
técnico à execução de serviços de desenvolvimento 
de sistemas tecnológicos, conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e 
nos Anexos deste Edital;  
 
1.2. Serviços de assessoria e apoio técnico 
especializados nas etapas de implementação 
tecnológica, englobando mas não se limitando às 
atividades de: apoio e assessoramento de 
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desenvolvimento, serviços e definição de tecnologias, 
aplicação de metodologias ágeis com foco nos 
princípios Lean (como Scrum e Kanban);  
 
1.3. Serviços de assessoria e apoio técnico a projetos 
de inovação tecnológica com experiência em 
microsserviços, cloud computing, edge computing, 
devOps, continuous delivery e continuous integration; 
assessoria e apoio técnico em administração de banco 
de dados, utilizando conhecimento especializado em 
ciência de dados (data science), aplicando técnicas 
tais como Machine Learning, Deep Learning, PNL, 
Intelligence Artificial; execução de atividades de 
implementação de produtos multiplataformas, 
blockchain, automação de processos; apoio técnico 
em infraestrutura para Big Data e Analytics (HDFS, 
Hadoop, MapReduce, Spark e plataforma de Big Data 
em nuvem); 
 
1.4. Serviços de assessoria e apoio técnico 
especializado em processos de geoprocessamento e 
sensoriamento remoto utilizando tecnologias descritas 
nesse edital, bem como novas tecnologias que 
venham a surgir no decurso da vigência contratual.  
 
1.5. Os serviços técnicos objeto do presente certame 
não se constituem em mera fábrica de software, eis 
que contemplam conhecimentos multidisciplinares em 
diversas áreas, como legislação ambiental, biologia, 
georeferência, sensoriamento remoto, solos, recursos 
hídricos, radares, satélites, meteorologia, dentre 
outras.” 
 
As JUSTIFICATIVAS (Item 1.6), a FORMA DE PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS (Item 2.), a APTIDÃO TÉCNICA requerida (Item 6.2),                   
a PROVA DE CONCEITO (Item 6.3) que as licitantes hão de se 
submeter e os requisitos para o DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
constante do Item 7.3, ambas constantes do Anexo I denominado 
Termo de Referência do Edital; a DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 
(Item 1.1) e os RESULTADOS ESPERADOS DAS ATIVIDADES da ATIVIDADE 
01 - Serviços especializados em Assessoria e Apoio Técnico em 
ciência de dados (Inteligência Artificial, Deep learning e Big Data) e 
arquitetura e administração de banco de dados., da ATIVIDADE 02 - 
Serviços de assessoria e apoio técnico em metodologias de Design 
Thinking, Service Design, User Experience e Uses Interface.,                               
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da ATIVIDADE 03 - Serviços especializados de assessoramento e 
apoio técnico na definição e atualização de Arquitetura e Sistemas 
Inteligentes e da ATIVIDADE 4 - Serviço assessoramento e apoio 
técnico especializado no Sensoriamento Remoto e Geotecnologias 
ambas constantes do ANEXO I denominado DETALHAMENTO E 
ESPEFICICAÇÕES DAS ATIVIDADES CONTRATADAS; além dos requisitos 
mínimos exigidos da EQUIPE TÉCNICA e QUALIFICAÇÃO  dos PERFIS 
PROFISSIONAIS que atuarão no contrato revelam a importância,                     
a dimensão e a complexidade do que está sendo licitado. 

 
Entretanto, como adiante se demonstrará com 

indispensável rigor, o edital em tela padece de falhas e 
irregularidades merecendo, desta feita, ser anulado, tudo para o fim 
de garantir a observância dos Princípios da Igualdade, da 
Legalidade, da Isonomia e da Competitividade.  

 
Destarte, em face da natureza e abrangência das 

irregularidades apontadas linhas abaixo, faz-se necessário a 
publicação de outro edital, escoimado dos vícios que lhe motivam a 
invalidação.  

 
 

OS VÍCIOS DO EDITAL 
 

DA ELEVADA COMPLEXIDADE TÉCNICA DO OBJETO LICITATÓRIO – 
IMPOSSIBLIDADE DE UTILIZAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO 

 
As JUSTIFICATIVAS (Item 1.6), a FORMA DE PRESTAÇÃO 

DOS SERVIÇOS (Item 2.), a APTIDÃO TÉCNICA requerida (Item 6.2),                   
a PROVA DE CONCEITO (Item 6.3) que as licitantes hão de se 
submeter e os requisitos para o DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 
constante do Item 7.3, ambas constantes do Anexo I denominado 
Termo de Referência do Edital; a DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA 
(Item 1.1) e os RESULTADOS ESPERADOS DAS ATIVIDADES das 
ATIVIDADES 01, 02, 03 e 04, ambas constantes do ANEXO I 
denominado DETALHAMENTO E ESPEFICICAÇÕES DAS ATIVIDADES 
CONTRATADAS; além dos requisitos mínimos exigidos da EQUIPE 
TÉCNICA e QUALIFICAÇÃO  dos PERFIS PROFISSIONAIS que atuarão no 
contrato revelam dão conta das minúcias do objeto licitado 
descrevendo as CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICIDADES DA SOLUÇÃO, 
ATIVIDADES e ROTINAS do serviço que será executado, necessidade 
de EQIPAMENTOS ESPEFÍCIOS, PROFISSIONAIS ESPECÍFICOS e 
EXTREMAMENTE QUALIFICADOS, INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA 
A SOLUÇÃO e requisitos técnicos MÍNIMOS que o caracterizam, 
evidenciando, claramente, não se tratar de uma simples contratação 
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de prestação de serviços comuns, como equivocadamente 
entendeu a zelosa Administração. 

 
Ao contrário, os serviços licitados compreendem 

atividades que ultrapassam em muito a mera prestação de serviço 
comum, estabelecendo o indigitado Termo de Referência, exigências 
de elevada complexidade técnica e metodológica.  

 
É fora de dúvida, portanto, que o objeto do Pregão                   

ora Impugnado não se restringe às atividades de serviço comum, 
exigindo do proponente vencedor, além da prestação de serviços                        
de alta complexidade técnica, a conseqüente execução dos 
mesmos por profissionais de elevada capacitação técnica, mediante                             
a utilização de métodos e rotinas de trabalho seguros,                                            
de alta complexidade, o que, com efeito, afasta o conceito de 
"serviços comuns" estabelecido pelo Artigo 1º da Lei nº 10.520/2002. 

 
Com efeito, a modalidade licitatória Pregão não pode 

ser utilizada para contratação desses serviços, seja por expressa 
vedação legal, seja por contrariar o espírito da Lei nº 10.520/2000 e 
do parágrafo § 2o do Art. 9o  da Lei 7.174/2010 orientadas, como dito, 
à contratação de bens e serviços comuns, única e exclusivamente. 

 
Prova de que o objeto licitado não é bem ou serviço 

comum, consiste no fato de (i) não haver disponibilidade no 
mercado próprio do que se está licitando, ou seja, o objeto que se 
está licitando não está disponível para compra ou contratação a 
qualquer momento no mercado; (ii) o objeto do edital não é 
padronizado, contendo nitidamente características técnicas 
variáveis conforme detalhamento da solução, cuja execução por 
óbvio será moldada, adequada às necessidades da FUNDECC; e, (iii) 
o objeto licitado contém peculiaridades para satisfação exclusiva da 
FUNDECC, ou seja, não satisfaz necessidades comuns. 

 
DEVE A FUNDECC LEVAR EM CONTA A IMPORTÂNCIA DO 

OBJETO LICITADO E EVENTUAIS DESGASTES À SUA IMAGEM CASO 
EVENTUAL SOLUÇÃO VIA PREGÃO NÃO ATENDA ÀS EXPECTATIVAS 
ALMEJADAS. 

 
Tanto é assim que a Lei de Licitações, no Artigo 45, § 4º, 

estabelece, para contratação de SERVIÇOS DE INFORMÁTICA,                              
a modalidade técnica e preço, reconhecendo que nesses casos                                 
deve-se avaliar não apenas o fator financeiro das propostas mas, 
ainda, as característica técnicas e qualificações que compõem a 
solução ofertada.                     
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Não se trata de menor preço, MAS SIM DA ESCOLHA DA 
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A ADMINISTRAÇÃO. 

 
Essa orientação pode ainda ser apreendida pela 

própria interpretação do parágrafo único do Artigo 1º da Lei nº 
10.520/2002, segundo qual: 

 
"Consideram-se bens e serviços 
comuns, para os fins e efeitos deste 
artigo, aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, 
por meio de especificações usuais no 
mercado." 

 
Em sua obra Pregão Presencial e Eletrônico: Manual de 

Implantação, Operacionalização e Controle, o prof. JAIR EDUARDO 
SANTANA disserta sobre a finalidade da modalidade Pregão, 
ensinando que: 

 
“No atendimento dos requisitos 
exigidos na definição legal, deve-se 
ter em mente que a sexta modalidade 
licitatória visa à aquisição de bens ou 
prestação de serviços razoavelmente 
padronizados, que não demandem 
significativas exigências técnicas, nem 
difíceis buscas no mercado, seja do 
objeto, seja do universo de 
fornecedores” (Jair Eduardo Santana, 
Pregão Presencial e Eletrônico: Manual 
de Implantação, Operacionalização e 
Controle, Belo Horizonte: Editora Fórum, 
2006, p. 57.) 

 
Ora, a presente contratação não respeita esses 

mandamentos legais. 
 

As especificações técnicas dos serviços a serem 
executados constantes do Termo de Referência revelam elevado 
grau de complexidade que em nada se coadunam com o 
desempenho de atividades ou bens comuns. 

 
Frise-se, mais uma vez, que o Pregão pode e deve ser 

utilizado, para prestação de serviços comum, que não demandem a 
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utilização de mão-de-obra especializada, como por exemplo, 
digitação de textos e manutenção de computadores, cujos padrões 
de qualidade e desempenho podem ser objetivamente aferidos,                    
por serem usuais no mercado, mas não na hipótese do objeto do 
presente edital e seu respectivo Projeto Básico que apresentam 
elevado grau de complexidade e capacidade técnica específica.  

  
Tanto isso é verdade que, provavelmente, 

pouquíssimas empresas satisfarão os requisitos de qualificação 
técnica necessários à participação do certame. 

 
Diante da elevada complexidade do objeto licitado, 

confirmada pelo extenso rol de exigências técnicas constantes do 
Projeto Básico, a Impugnante requer e confia na ANULAÇÃO do 
Edital referente ao Pregão Presencial em tela, pela impossibilidade 
de licitação, na modalidade Pregão, nos termos do Artigo 1º da            
Lei nº 10.520/2002 c/c Artigo 45, § 4º, da Lei nº 8.666/93, devendo,                     
em caso de nova licitação, ser utilizado a modalidade concorrência 
do tipo Técnica e Preço. 

 
Segundo o Decreto nº 1.070/94: 

 
“Art. 1º - Os órgãos e as entidades da 
Administração Federal, direta e 
indireta, as fundações instituídas e 
mantidas pelo Poder Público e as 
demais organizações sob controle 
direto ou indireto da União adotarão 
obrigatoriamente, nas contratações de 
bens e serviços de informática e 
automação, o tipo de licitação 
“técnica e preço”...” 

 
A propósito, em caso semelhante, o TCU julgou 

procedente uma representação para determinar a anulação do 
procedimento licitatório referente à contratação de profissionais de 
informática, nos seguintes termos: 

 
“SUMÁRIO: Representação formulada 
por meio da Ouvidoria do TCU. 
Irregularidade em procedimento 
licitatório. Conhecimento. Contratação 
de empresa especializada. 
Fornecimento de profissionais de 
informática. Desenvolvimento de 
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atividades técnicas especializadas. 
Não caracterização como bens e 
serviços comuns. Impossibilidade de 
aplicação da modalidade licitatória 
Pregão. Procedência. Determinação 
para a anulação do certame.” (TCU, 
Processo nº TC 004.891/2005-8. 
Acórdão nº 2.594/2005, 1ª Câmara). 
 

Há ainda mais jurisprudência nesse sentido,                         
senão vejamos, in verbis: 

 
“Informática – bens e serviços – 
Decreto                 nº 1.070/94 
TCU determinou: “...quando da 
aquisição dos bens e serviços 
indicados no art. 2º do Decreto 
1.070/94 e seu anexo, adote licitação 
do tipo técnica e preço.” 
Fonte: TCU. Processo nº                                 
TC-010.396/2003-6. Acórdão nº 
2.561/2004 – 2ª Câmara.” (Vade-
mécum de licitações e contratos. 
Legislação: organização e seleção, 
jurisprudência, notas e índices de 
Jorge Ulisses Jacoby Fernandes,  3ª ed., 
Belo Horizonte: Fórum, 2006, pg. 730.) 
 
“Acórdão 555/2008 – Plenário - TCU:  O 
objeto licitado perfaz uma sala de 
segurança para a proteção de dados, 
objeto incomum, tecnologicamente 
sofisticado, e que deve manter 
preservados os dados mesmo quando 
o ambiente externo esteja sujeito à 
rígidas condições ambientais. Não 
parece razoável aferir que as 
especificações desse objeto não 
suscitarão dúvidas durante 
procedimento concorrencial e, 
principalmente, que esse produto 
justifique a inversão das fases de 
habilitação e julgamento, como ocorre 
no pregão, sem gerar risco excessivo 
de inadimplemento contratual pelos 
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potenciais contratados. Diante dessas 
considerações, julgo inviável a 
licitação para aquisição de sala-cofre 
por intermédio da modalidade 
pregão. 
 
Coadunando-me ao entendimento 
esposado pelo fragmento transcrito, 
julgo inadequada a escolha da 
modalidade pregão para aquisição de 
sala-cofre, objeto que não se 
enquadra, em meu entender, na 
definição de bem comum insculpida 
no transcrito parágrafo único do art. 1º 
da Lei 10.520/02.” 
 
Acórdão 550/2008 Plenário (Sumário)- 
TCU: 
A utilização indevida da modalidade 
pregão para aquisição de bens e 
serviços que não se caracterizam 
como “comuns”, consoante preceitua 
o paragrafo único do art. 1º da Lei no 
10.520/2002, Lei do Pregão, enseja a 
anulação do respectivo certame 
licitatório. 
 
Acórdão 2172/2008 Plenário (Sumário) 
– TCU: A utilização da modalidade 
pregão é possível, nos termos da Lei nº 
10.520/2002, sempre que o objeto da 
contratação for padronizável e 
disponível no mercado, 
independentemente de sua 
complexidade. 
 
Acórdão 6349/2009 Segunda Câmara 
(Sumário) – TCU: De acordo com a Lei 
nº 10.520/2002, bens ou serviços 
comuns são aqueles cujos padrões de 
desempenho e de qualidade podem 
ser objetivamente definidos pelo edital, 
por meio de especificações usuais no 
mercado. 
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DA IMPOSSIBLIDADE DE VEDAÇÃO À PARTICIPAÇÃO DE 
CONSÓRCIOS – PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E COMPETIVIDADE 

 
A Impugnante também se insurge contra a vedação 

arbitraria à participação de empresas constituídas em consórcio na 
licitação constante do Item 4.2.6 do Edital, restringindo assim,                            
a COMPETITIVIDADE entre as empresas concorrentes, bem como, 
infringindo o PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 

 
Com efeito, a complexidade do objeto do Edital 

restringe a participação dos licitantes, fazendo com que poucas 
empresas tenham condições de preencher ISOLADAMENTE as 
condições exigidas para a prestação dos serviços. Daí porque é 
salutar a admissão da participação de consórcios, permitindo que a 
Impugnante se associe a outras empresas para atingir os objetivos 
visados pela Administração Pública.  

 
Destarte, também não pode ser deixado de se levar 

em consideração o Princípio da Eficiência, pois a ausência de 
licitantes aptos a atender os requisitos de habilitação previstos no 
presente Edital obrigará à Administração realizar nova licitação, 
onerando os cofres públicos. 

 
Saliente-se que a possibilidade da Administração 

Pública permitir a participação de consórcio em licitação sob a 
modalidade Pregão está prevista no Artigo 17 do Decreto nº 
3.555/2000, que elenca as normas a serem observadas pelos 
licitantes. No mesmo sentido dispõe o Artigo 33 da Lei 8.666/93.  

 
Segundo a doutrina, trata-se de uma decisão 

discricionária da Administração Pública, contudo, frise-se que como 
todo e qualquer ato administrativo, não pode resultar em 
discriminação injustificada ou escolha que não esteja fundada em 
critérios técnicos e objetivos, sob pena de ofensa ao Princípio da 
Isonomia. 

 
Neste sentido, é a lição de MARÇAL JUSTEN FILHO,                        

in verbis: 
 

“Não se admite, porém, a 
discriminação arbitrária, produto de 
preferências pessoais e subjetivas do 
ocupante do cargo público.                                 
A licitação consiste em um instrumento 
jurídico para afastar a arbitrariedade 
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na seleção do contratante. Portanto,                      
o ato convocatório deverá definir, de 
modo objetivo, as diferenças que são 
reputadas relevantes para a 
Administração.” (Marçal Justen Filho, 
Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, 9ª ed.                       
São Paulo: Dialética, 2002, p. 60). 

 
No caso concreto, a alta complexidade técnica e 

metodológica do objeto licitado justifica a participação de empresas 
reunidas em consórcio, aumentando o número de participantes, 
acarretando uma redução nos custos operacionais, e tornando mais 
eficiente a prestação dos serviços. 

 
Destarte, requer a Impugnante o acolhimento da 

presente Impugnação para que seja afastada a restrição à 
participação de empresas reunidas em consórcio, abrindo novo 
prazo para que a Impugnante e os demais interessados apresentem 
propostas, nos termos do Edital publicado. 

 
 

DA NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ITEM 6.2.3 DO ANEXO I DO 
EDITAL E DO SOMATÓRIO DOS ATESTADOS.  
 

O Item 6.2.3 do Anexo I deve ser readequado ao correto 
padrão constante dos termos do Item 6.2.3.15 permitindo-se que os 
requisitos possam constar todos no mesmo atestado OU distribuídos em 
mais de um, afim de garantir o Princípio da Eficiência (Artigo 37, Caput 
da CRFB), a igualdade entre os licitantes, a competitividade saudável 
que deve permear as licitações, o Princípio do Julgamento Objetivo                         
(Artigo 3º, Caput da Lei 8.666/93), o Princípio da Isonomia entre os 
licitantes (Artigo 37, XXI c/c Artigo 3º da Lei 8.666/93), bem como,                             
os preceitos legais insculpidos no Artigo 3º, parágrafo 1º, inciso I, no 
Artigo 30, Parágrafo Primeiro, inciso I, Parágrafo Segundo e Terceiro da                     
Lei de Licitações, PERMITINDO-SE AINDA O SOMATÓRIO DE ATESTADOS 
POR EMPRESAS CONSORDIADAS consoante preceitua o Artigo 33 da              
Lei de Licitações. 

 

Art. 33. – Quando permitida na licitação 
a participação de empresas em 
consórcio, observar-se-ão as seguintes 
normas: 
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(…) 

III – apresentação dos documentos 
exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por 
parte de cada consorciado, admitindo-
se, para efeito de qualificação técnica, o 
somatório dos quantitativos de cada 
consorciado, e, para efeito de 
qualificação econômico-financeira, o 
somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua 
respectiva participação, podendo a 
Administração estabelecer, para o 
consórcio, um acréscimo de até 30% 
(trinta por cento) dos valores exigidos 
para licitante individual, inexigível este 
acréscimo para os consórcios compostos, 
em sua totalidade, por micro e pequenas 
empresas assim definidas em lei;” 

 
 

DA AFRONTA DO PRÍCÍPIO DA COMPETITIVIDADE 
 
No caso em tela, os critérios restritivos constantes dos 

itens em comento caracterizam desvirtuamento do caráter competitivo 
da licitação – Princípio Constitucional inserto na Lex Mater – pois, na 
medida de sua prevalência poderá eventualmente sinalizar privilégio 
ou preferências odiosas vedadas na legislação pátria. 

 
Sendo assim, resta claro e indubitável que as referidas 

exigências restringem e frustram o caráter competitivo do certame                         
por serem as regras estabelecidas irrelevantes para o específico objeto 
do contrato, tal como define o parágrafo 1.º do Artigo 3.º da Lei de 
Licitações, e ainda por desrespeitar o caput do mesmo ao dificultar a 
prevalência da saudável competição que deve nortear as licitações 
públicas. 

 
Partindo-se dessa premissa, correto é afirmar-se que se 

configura verdadeiro dever do Poder Público pautar-se sempre e 
incondicionalmente, quando da utilização do instrumento da licitação, 
pelos princípios aludidos, dentre eles o da igualdade, da legalidade,                  
da impessoalidade e do julgamento objetivo, com o escopo principal 
de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, 
resguardando, com isso, o interesse público que se impõe proteger. 
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Destarte, se por um lado, patente que toda e qualquer 
regra a ser inserida no Edital há de guardar completa consonância 
com as exigências da Lei 8.666/93, donde se conclui que somente se 
pode exigir para concorrência, aquilo que não contrarie aludida Lei, 
por outro lado, não é razoável que se permita a inserção de exigência 
ou condições que restrinjam injustificadamente à participação de 
determinadas empresas, criando-lhes dificuldades para a disputa, ou 
que, de algum modo, favoreça um concorrente em detrimento de 
outro. 

 
Com efeito, as exigências atacadas são ILEGAIS, 

excessivas, desbordam do razoável e, de fato, reduzem a 
competitividade no certame.  

 
Não restam dúvidas de que o edital em tela padece de 

falhas e irregularidades merecendo, desta feita, ser anulado,                    
tudo para o fim de garantir a observância dos Princípios da Igualdade, 
Legalidade, Proporcionalidade, Isonomia e Competitividade.  

 
Destarte, em face da natureza e abrangência das 

irregularidades apontadas faz-se necessário a publicação de outro 
edital, escoimado dos vícios que lhe motivam a invalidação.  

 
 

CONCLUSÃO E PEDIDO 
 

Diante do exposto, requer-se o acolhimento da 
presente Impugnação a fim de que sejam sanados os vícios e 
omissões apontadas no decorrer da presente Impugnação, 
procedendo-se à sua republicação, com a adequação dos Itens 
destacados aos padrões aqui perseguidos, extirpando-se os excessos 
e as questões restritivas, possibilitando à IMPUGNANTE e demais 
licitantes interessados a participar no certame, em condições reais 
de disputa, garantindo assim, a COMPETITIVIDADE, a ISONOMIA e a 
IGUALDADE. 

 
Termos em que, 
P. Deferimento. 

 
Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2.021. 

 
 

LUCIA ALVARENGA BATISTA BARROS 
M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S/A.  


