
Vant Engenharia & Serviços 

Campo Grande / MS, 15 de novembro de 2021 

ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS  

Ref:  PREGÃO PRESENCIAL 01/2021 

PROCESSO N° 252/2021 

RECEVDO 
Dep3rtarta.4ntodeLicitações  

asmin Carolina Oliveira Fernandes 
Mat. 73691277-2 

sccab--) 

VANT ENGENHARIA & SERVIÇOS LIDA - EPP, pessoa 

jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 26.371.977/0001-09, neste ato representada pelo 

Sócio Administrador LUIZ CARLOS SILVA, brasileiro, portador do RG 334486 SSP/MS, 

inscrito no CPF sob o n° 605.152.017-15, ambos com endereço na Rua  Val  de Palmas, 81, 

Monte  Carlo,  CEP 79022-800, em Campo Grande/MS vem, tempestivamente, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

supramencionado, com base nas razões faticas e jurídicas 

que serão expostas. 
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Vant Engenharia & Serviços 

I — DA TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE DESTA 

IMPUGNAÇÃO 

Conforme os termos da clausula 24.1 do Edital de Licitação 

n° 01/2021, é facultado a qualquer pessoa, cidadão ou licitante, solicitar 

esclarecimentos, providências ou impuqnar o edital do Preado, se protocolizar o pedido 

até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, sob pena de 

decadência do direito de fazê-lo administrativamente. 

Portanto, considerando que a impugnante é empresa 

interessada no certame e que a abertura da sessão pública se dará As 08:00h do dia 

22/11/2021, tempestiva a presente impugnação. 

II— DOS FATOS E FUNDAMENTOS IMPUGNATÓRIOS 

Trata-se de processo licitatório na modalidade pregão, cujo 

o objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

limpeza e conservação de vias, logradouros, parques, praças e espaços públicos, nestes 

inclusos escolas, unidades de saúde e Centros de Educação Infantil do Município de 

Dourados-MS, com o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas, implementos, 

veículos, ferramentas, combustíveis, equipe técnica com trabalhadores habilitados e com 

experiência bem como demais insumos que se fizerem necessários para prestação dos 

serviços. 

Ocorre que, em uma análise perfunctória do mencionado 

edital, verifica-se que o presente se encontra eivado de ilegalidades caracterizadas por 

ofensa As normas de licitação, em especial, aquelas que resguardam a lisura do certame, 

do qual poderá resultar, inclusive, em restrição à competitividade, conforme será 

demonstrado. 
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11.1 — UTILIZAÇÃO DE MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

INADEQUADA — SERVIÇO ESPECIALIZADO E NÃO COMUM 

— IMPOSSIBILIIDADE DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE 

PREGÃO — AFRONTA AO  ART.  19  DA LEI 10.520/2002. 

Primeiramente, insurge destacar que o presente processo 

licitatório adotou como procedimento a modalidade Pregão, o que destoa da legislação 

reguladora, bem como do consagrado entendimento jurisprudencial adotado pelo TCU e 

TCEs. 

Sabe-se que a Lei Federal n° 10.520 de 2002 trouxe a 

possibilidade de modalidade licitatória mais simplificada, o pregão, visando trazer 

agilidade e menos formalismo ao atendimento das necessidades de aquisição de bens e 

serviços pela administração pública. 

No entanto, a referida modalidade de licitação, possui 

limitações que merecem destaque, dentre elas, a restrição para aquisição apenas de 

bens e serviços comuns disciplinada no artigo primeiro, veja-se: 

Art.lc' Para aquisição de  bens e serviços 

comuns,  poderá ser adotada a licitação na 

modalidade de pregão, que  sera  regida por 

esta Lei. 

Bens e serviços comuns são produtos cuja escolha pode ser 

feita tão somente com base nos pregos ofertados, haja vista serem comparáveis entre si 

e não necessitarem de avaliação minuciosa. 

Discorre ainda, Marcal Justen Filho, que "o bem ou serviço 

é comum quando a Administração Pública não formula exigências especificas para uma 

contratação determinada, mas se vale dos bens ou serviços tal como disponíveis no 
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PROCESSO n 252/2021  

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e OBJETO. 
conservaçáo de vias, logradouros, parques, praças e espaços publicos. nestes 

inclusos escolas, unidades de saúde e Centros de Educação Infantil do Municipio de 

Dourados-MS, com o fornecimento de todos os equipamentos, máquinas, 

¡mplementos, veículos, ferramentas,combustiveis,  equine  técnica  corn  trabalhadores  

habilitados e com experiência bem como demais insumos que se fizerem necessários 

para prestação dos serviços. 

Vant Engenharia & Serviços 

mercado". 

Todavia, o caso dos autos não se emolda ao procedimento 

licitatório que se pretende, isto porque, trata-se de contratação de serviço especializado 

para limpeza e conservação urbana, existindo inclusive, diversas exigências especificas 

para a contratação, o que como visto, não se emolda à modalidade pretendida. 

Destaca-se o fato de que os serviços que se pretendem 

contratar estão relacionados ao saneamento básico e intrinsicamente ligado à saúde da 

população da cidade de Dourados-MS, demandando qualificação técnica especializada. 

Tanto é verdade, que a descrição do objeto licitado é clara 

ao dispor sobre a obrigatoriedade de ser empresa especializada,  veja-se: 

Nota-se inclusive, a necessidade de fornecimento de 

equipamentos, máquinas, implementos, veículos, ferramentas, combustíveis e equipe 

técnica  com trabalhadores habilitados  e com experiência,  o qual não sustenta um 

objeto oriundo de contratação na modalidade pregão. 

Desta análise, depreende-se que a contratação de mão de 

obra especializada  nay  pede ser classificada como serviçOS comuns, pois o serviço será 

comum quando for possível estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, por 

intermédio de especificações utilizadas no mercado, padrões de qualidade e 
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Vant Engenharia & Serviços 

desempenho peculiares ao objeto.  

Logo, licitação na modalidade pregão não se configura 

instrumento hábil à aquisição de bens e serviços incomuns, pois  não se tratam de 

serviços padronizados e inegável que o objeto licitado se classifica como serviço 

técnico, especializado e não comum,  que possui grande relevância ao interesse público, 

não podendo ser licitado pela via licitatória escolhida pela municipalidade. 

Ademais, comprova-se a complexidade do objeto licitado 

em análise ao valor global estimado da contratação, qual seja: R$19.947.124,80 quantia 

apta a evidenciar que para cumprimento fiel e integral do serviço, necessário possuir 

capacidade técnica-especializada, com estruturação física, de maquinarios, com 

equipamentos próprios e específicos, bem como possuir mão de obra qualificada e 

habilitada para tal. 

11.2 — DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 

DE ENGENHARIA POR PREGÃO 

Outro importante ponto que merece destaque é a 

classificação do serviço contratado como serviço de engenharia. 

Constata-se que há previsão expressa de que a 

CONTRATADA deverá ter obrigatoriamente, profissionais devidamente registrados no 

Conselho da Categoria, bem como a empresa possuir Certidão de Registro no CREA, 

veja-se: 

10.2.1. Documentação relativa à Capacidade Técnico-

Operacional. 

I. Certificado de registro ou inscrição da empresa e dos 

responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia — CREA,  com jurisdição no Estado em que esta 
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sediada a empresa, com validade na data limite de entrega da 

documentagdo e das propostas 

Item 18.2 

II 

b. No caso de profissional autônomo ou a ele equiparado, copia 

do Contrato de Prestação de Serviços que mantém com a 

licitante ou documento equivalente aceito pelo respectivo 

Conselho Regional da  Categoric  Profissional para fins de registro 

ou inscrição, juntamente com a Certidão de Registro de Pessoa 

Jurídica junto ao respectivo Conselho Regional da Categoria 

Profissional (CREA), com prazo de viqência válido, no qual conste 

a inscrição do profissional citado no referido Instrumento 

Particular, como Responsável Técnico da proponente  

Ademais, no Termo de Referência anexo ao edital, verifica- 

se:  

DA QUALIFICAÇA0 TECNICA 

8.1. Per 1`9Z0r-Sa 	erVicos iomuns de onoenharia, !icitanielnieresSada por ocasião do 

certame. devera comprovar sia Car.:eac't:iade 7ecniea aara execuçao  desists  servicos iti seja 

cotrarcvar q..,e 	etet.:oo serviços sementes a•zi cv.;e se prfgertie cantrir 

cornprovaçad dar-se-a paf Malp aieslario aaparxiade. teanica 

rosponsavoz teanico podara  tier  um Engenhairo CivR. Akrainorno ou  

Ambieritai, com registro no  (AEA?  ded 	ue coPtpativet  corn  os  service's  a 

serem cortratados: 

1 1 	0 rpor•savci; :criica pei sena-;...c's  tie  iinipeza 	 cj  

areas  'rerdes. rOCada riecar.,.zada ;tom acaaarriento e poda a lratareentr, 

fitos.sanitario s,e- arvores devera ser Engenhero 	 Arntnta., 	ri 

,
reg stro ria CREA  

9.2. De.vera anda pisita Certificado de Registro <no inscricao 	 ccF, 

resconsaireis recnicosiurco ao Conselho Regional oe Engenharia e Agronomia - CREA. 

CCrn iuf';5(.1,;:f$C 	ESUC-T,  

ersvega an aocutnentaç5c e  das  paTusfes 

Em havendo a necessidade de o Responsável Técnico ser 

engenheiro com registro no CREA, bem como da empresa possuir Certificado de 
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Vant Engenharia & Serviços 

Registro junto ao mesmo conselho, inegável a classificação dos serviços como de 

engenharia. 

Constata-se inclusive que cabe ao CREA a fiscalização da 

atividade básica ou do serviço preponderante da licitação: 

922_ Corn* a ex:séncia de. regtstro +7..0 p- 7.- 	rte itidade profisslorai connsi.....teate 	rvis 

cerrv..!c..-vioçar.) ce 	 10. .r,d5f.:, 	 666i 93... 

-an-at31 raC 	Qt:e flccct:zv.  atividade bisca  oio servito re onderante  da  

ijcitaca9.  a comprovar,ao dar.'te-ii cum o roferido reuistro no CREA,  corno  rnspoto 

no caput. 

Ora, se cabe ao conselho de engenharia a fiscalização da 

ATIVIDADE BÁSICA ou SERVIÇO PREPONDERANTE da licitação, é porque o serviço 

prestado claramente é de engenharia. 

Incompatível a utilização do procedimento Pregão para 

serviços de engenharia porque  o oficio da engenharia extrapola a classificação de  

serviços comuns, uma vez que os padrões de desempenho e qualidade não podem ser 

objetivamente fixados em edital. 

Com isso, torna-se pacifico que a realização dos serviços 

elencados no Pregão em comento exige atividade intelectual, especifica e complexa 

por parte de seus executores, não se tratando, portanto, de serviços padronizáveis, 

acabando por repelir o conceito de especificações usuais no mercado estabelecido no 

artigo 12, da Lei n2  10.520/02. 

Neste sentido, o Decreto Federal n° 3.555/2000, prevê:  

Art:  .  50:  A licitaçao na modalidade de 

pregão não se aplica as contratações de 

obras e serviços de engenharia,  bem COMO 
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Vant Engenharia & Serviços 

As locações imobiliárias e alienações em 

geral, que serão regidas pela legislação 

geral da Administração. 

Ainda nesse diapasão, o Plenário do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia (CONFEA) aprovou, em 03 de dezembro de 2012, a Decisão  PL-

2467/2012, por meio da qual definiu que: 

os serviços de engenharia que exijam 
habilitação legal  para sua elaboração ou 
execução, ccm a obrigatoriedade de 
participação de um engenheiro  e emissão da 
devida  ART  - Anotação de Responsabilidade 
Técnica perante o Crea, não podem ser 
classificados como comuns e, portanto, não 
podem ser licitados por pregão,  ou seja, os 
serviços de engenharia que demandam a 
execução ou supervisão por profissional 
legalmente habilitado não podem ser  
enquadrados no gênero 'comum' porque são de  
natureza intelectual, cientifica e técnica,  
fatores que resultam em ampla complexidade 
executiva". 

Não obstante, neste sentido tem sido os mais recentes 

julgados do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul: 

PROCEDIMENTO 	LICITATÓRIO. 	PREGÃO 

PRESENCIAL. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. 
ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE 

PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM. 	 NATUREZA 

INTELECTUAL. INCAPACIDADE EM DEFINIR 

OBJETIVAMENTE 0 DESIGNIO DA CONTRATAÇÃO. 

MODALIDADE INADEQUADA. ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS. SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS. INCOMPATIBILIDADE COM 0 OBJETO. 

IRREGULARIDADE. MULTA. 

2. É inadequada a realização do certame  
na modalidade pregão para contratação de 

serviços de engenharia  na elaboração de 
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461M--  Vant Engenharia & Serviços 

projetos executivos especificados no 
edital, que não podem ser qualificados 
como comuns, cujo padrão de desempenho e 

qualidade tem de ser objetivamente  
definido, hala vista, no caso( ser 
tratar de trabalho eminentemente  
intelectual e variar de acordo com o  
profissional que irá executá-lo. 

3. A realização dos atos do certame em 
desacordo com as disposições legais, 
diante da utilização da modalidade 
pregão de modo inadequado, e da 
incapacidade do jurisdicionado em 
definir objetivamente o desígnio da 
contratação, enseja a declaração de 
irregularidade 	do 	procedimento 
licitatório, bem como, da formalização 
da ata de registro de pregos, cujo 
sistema não é compatível com o objeto, o 

que  imp-6e a aplicação de multa ao 

responsável. (TCE-MS - ATA DE REGISTRO DE 

PRE7C0 / COMPRAS / OBRAS: 109872018 MS 1934517, 

Relator: MARCIO CAMPOS MONTEIRO, Data de 

Publicação: Diário Oficial do TCE-MS n. 2803, de 

26/04/2021) 

Nessa mesma esteira, Marçal Justen Filho explica que: 

Bem ou serviço comum é aquele que se apresenta sob 

identidade e características padronizadas e que se 

encontra disponível a qualquer tempo, num mercado 

próprio. Bem por isso, a regra é que obras e serviços 

de engenharia não se enquadrem no âmbito de "bens 

e serviços comuns" 

Dessa forma, o objeto do pregão 252/2021, que em sua 

maioria se caracteriza, por atividades complexas, inviabilizaria sua contratação por meio 
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Vant Engenharia & Serviços 

de procedimento licitatório denominado Pregão. 

Outrossim, a capacidade técnica solicitada no edital é 

bastante complexa e especifica, o que torna extremamente contraditório que a 

Administração enquadre a licitação na modalidade Pregão. Senão vejamos: 

A Executar 	 À Comprovar 
Descrição dos Serviços 

, 	Unid i Quant Unid Quant 

1 Vanic6a Manual de  Vies  e logradouros. 	Km 	130_170 	Km 	6.5.068 
_._ 

1-107-ri,- 	 Horaf  7  
2 Limpeza e conservação de  areas  verdes 	 22 10.08 	 11.105 

Homem 	 l Homem 

3 Roçada mecanizadas  corn  acabamento: 	m` 	• 7 998 836.40 : 	rre 	3 999.4,8 

4 t-3c ,e.to manual e mccanizada  cam  

transporte de entulho terra e materiais 	Ton 	29 088 	Ton 	14.544 

correlates 

f., Pecia  e  tratamento tioiz.sanitaria de 
Unid 	4 440 	Unid 	2 220 

arvores 

Logo, é inadequado o procedimento licitatório na 

modalidade Pregão para a contratação de prestação de serviços técnicos profissionais 

especializados, de complexidade e especificidade tais que não podem ter seus padrões 

de desempenho e qualidade objetivamente definidas pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado. 

11.3 — DA INDEVIDA EXIGÊNCIA DE QUANTITATIVO 

MÍNIMO DE FUNCIONÁRIO E DE MAQUINARIO — DA 

CONTRATAÇÃO DE  MAO  DE OBRA EM EDITAL DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

A principio, analisando o edital em comento, estar-se 

diante de um procedimento licitatório para contratação de SERVIÇO  de limpeza e 

conservação, contudo, todo o edital se resume a contratação de mão de obra e 
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Vant Engenharia & Serviços 

maquinario. 

Conforme se verifica no Termo de Referência anexo ao 

Edital, constata-se que o item "7 — DA ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE" possui como 

ponto principal o quantitativo de mo de obra e equipamento a ser empregado pela 

CONTRATADA, veja-se: 

7.$.  DOS VEÍCULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS  E FERRAMENTAS ESTIMADOS PARA A 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

7.6.1. Para a execuçáo dos serviços objeto da presente licitadlo. a Licitante Vencedora devera 

dispor dos seguintes veiculos. maquinarios equipamentos e ferramentas  corn  seus 

condutores devidamente hatilitados.  corn  o quantitativo  minim°  estimado, conforme a 

aplicabilidade descrita na execucao dos serviços lespecificado na planilha  cio 

APÊNDICE A) e a seguir exempliticada: 

ESPECIFICAÇÃO EXEMPLOS DE APLICABILIDADE QUANTIDADE 
...___ OniOus - 80 lugares Trarlsoarte 003 tratminadores 02 

MicrO-driibus - 22 iugar TransPorte-dos trabalnadores — - 	01 

Retirada doS residuos provenientes da varnç.ao 
Carninhao Coletor 

rodada 
01 

Camtnhio darroceria e/ cabina 

auxiiiar. 	Munch  10ton e cesto 

aéreo 

Serviços de poda 02 

—daminhao Basculante 10m.  
...... 

Para retirada de entulhos e  anima's  mortos  Gs  

Rega das  areas  verdes e lavagem de  vies  e espaços 
Caminhao  Pipe  10m' 

pUblicos 
01 

ESPECIFICAÇÃO EXEMPLOS DE APLICABILIDADE QUANTIDADE 

Micro Trator Rodada de canteiros centrais parques e praças 02 

Trator 	Agricola 	acopfado 	'PT 
Rodada de carteiros  centrals,  parques e praças 01 

Roçadeira 

'-çieTc-iiiiii:iiit74-3—  Veiculo de apoio/administrativo 01 

Veicuto de Apoio Apoio dom a logislida nas frentes de trabatrio 01 

Veiculode Socorro Atender a manutenção da frota/equipamentos 01 

Para retirada dos entulhos e animais mortos de  
Pe  Carregadeira  Madvz, Porte 

grande  pone  
02 

koçadeira CoStat Servidos de roçada e Jardinagem 30 

Motosserra a Gasolina 58cc Serviços de poda em  ilium  de árvore 02 

Podador em Altura 52cc Serviços de poda em altur a de arvore 02 

Trauraoor de (.3,3;n05  Set  v vc.ps  'Jr wild  em aftairo  ;lc  arvore sal 

RUA VAL DE PALMAS, N° 81 - MONTE CARLO — CEP:79.022-800 - CAMPO GRANDE — MS  
Fogies  (067) 99116-5270 —  e-mail  
: vant.engenhariams@qmail.com   

000011 



Pre,00sto  corn  atnbuiodet cspeciticesicontato direto da empresa 	01 

• Tecnico necessario/exigencia legal 
	

02 

Gestor de Contrato 
- 	 • _ 

Tecnico 

Segurança 

-•-•"^^^^ 
Manuten*daiiiifa— 

- 4 Socteigar3gem 

Motorista (Socorrista 
Para suporte de logistica/apolo 

i Auxiliar Mecânico 	I 
i- 
Manutenção da frota 

Lubrificador Lavador l Manutenção da ;rota 1 
I Visnas 

03  

e Apoio 

Motorista 

diurnottransporte 
ónibus/micro ânibus 

CARGO 

Motorista diurno 

; Motorista 

noturno/transporte 

Operador de 

carregadeira 

Auxiltar de serviços 

gerais diurno 

Auxiliar 	Serviços 

1 Gerais Noturno 
r-ToTAL ueRAL 

FUNÇÃO/EXEMPLO OE ATRIBIMOES  

Caminhões e tratores 
_ 

Transporte das equipei 

Opera ores das 02  pas  carregadeiras utilizadas 

Auxiliares de todos os serviços contratados 

Auxiliares nas duas equipes noturnas de varrição 

QUANTIDADE 

12 

D1 

02 

143 

222  

Poda de arvores/ duas equipes de poda composta por 01 

operador de máquina e C2 auxiliares  or  equipe 
02 

04 

02 

Podador Diurno 

iniaïn-Ci; 

Vant Engenharia & Serviços 

7.6. DA ESTIMATIVA DE  MAO  DE OBRA 

7.6.1. A Licitante Vencedora disponibihzora os funcionarios, divididos em equipes lendo como  
estimative minima,  conforme resumo abaixo• 

- CARGO 	 FIJNÇAO/EXEMPLÕ tit-AttigiliOt§--- QUANTIDADE 

Supervisor 

Operacional 

Administrativo (Nível 

Ill) 

. Distribuir as ordens de SE:CitiÇ,:i5 01 

Internolescrstono 02 

   

Serviços Gerais 

Fiscais Diurno 

Fiscais Noturno 

Jardineiro Diurno 

  

Auxiliar no escritóno/administrativo 

Fiscais de equipe conforme frentes de trabalho 

Fiscais de duas equipes noturnas (varrição) 

  

02 

14 

02 

07 

    

       

  

Serviços de jardinagem 

   

Assim, se temos uma licitação de prestação de serviços de 

RUA VAL DE PALMAS, Pie 81 - MONTE CARLO - CEP:79.022-800 - CAMPO GRANDE - MS 
Fone: (067) 99116-5270 -  e-mail  
: vantencienhariamspqmail.com   
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limpeza e conservação, não se pode imputar que a prestação do serviço se dará por 

homem/dia ou equipe/dia, mas, sim, por efetiva execução do serviço, uma vez que o 

adimplemento contratual deve ser mensurado pela efetiva prestação do serviço 

Ora, se estamos diante de contratação de serviços de 

limpeza e conservação, o objeto editalicio é o local em que será prestado o referido 

serviço (edital de prestação de serviços) e não o quantitativo de pessoal e maquinário que 

o fará (edital de locação de mão de obra e maquinário), pois, é a empresa que definirá 

quantos profissionais e maquinários serão necessários para realizar o serviço 

contratado,  não cabendo à prefeitura impor a quantidade de profissionais e 

maquinários que deverão desempenhar a atividade. 

Assim, o valor à ser pago é pelo local onde foi 

desempenhado o trabalho, ou seja, pelo m2  trabalhado e não pela quantidade de 

funcionários ou máquinas que ficarão à disposição. 

Logo, a efetiva prestação do serviço independe da 

quantidade de funcionários ou maquinário contratados, mas sim, se foi prestado nos 

locais e prazos corretos. 

Deste modo, os serviços que se pretendem contratar, não 

guardam afinidade com o objeto editalicio. 

11.4 — DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICO-

OPERACIONAL E TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA 

HABILITAÇÃO — OFENSA AOS ARTIGOS 32  E 30 DA LEI 

8.666/93 — DA CONFIGURAÇÃO DE CLAUSULAS 

RESTRT1VAS 

Como já exposto na presente impugnação, a 

RUA VAL DE PALMAS, N° 81 - MONTE CARLO — CEP:79.022-800 - CAMPO GRANDE — MS 
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municipalidade exige elevada comprovação da qualificação técnica, vide cláusula 10.2.1 

do Edital: 

10.2.1 Documentação relativa à Capacidade Tecnlco-Operaclonal. 

I. 	Certificado de registro ou inscrição da empresa e dos responsáveis técnicos junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, com jurisdição no Estado em que esta sediada a 
empresa, com validade na data limite de entrega da documentação e das propostas. 

Apresentação de no minimo um ou mais Atestado de Capacidade Tecnica  ern  nome da licitante, 
fornecido por pessoa juridica de direito público ou privado, que comprove ter executado 
serviços pertinentes e compativeis ao objeto desta licitação com quantitatvos minimos em 
serviços com caracteristicas semelhantes, guardando proporção com a dimensão e a 
complexidade do objeto a ser executado demonstrando que administra ou administrou serviços 
terceirizados que  the  permitam executar  corn  presteza. eficiência e eficácia os itens  corn  maior 
relevância e complexidade técnica, a saber: 

Descrição dos Serviços 

1  Varrição  Manua de Viaà e  logradouros,  

A  Executar 

Unid 	Quant 

K 	; 	133 lib 

A Comprovar 

Unicf 	Quant 

Km  

Hora Mora/ 
2 Limpeza e conservação de  areas  verdes 22 210.08 11 105 

Homem Homem 

3 Roçada mecanizadas  coin  acabamento rri' 	• 7 998.835.40 rri4  3 99'3 418 

4. 	Coleta 	manual 	e 	mecanizada com 

transporte de entulho 	terra e  materials 

correlatas 

Ton  29 088  Ton  14.544 

5 	Pole 	e 	tratamento 	fitossanitano 	ae 

arvores 
Unid 

Da mesma forma, exige documentação relativa a 

Capacidade Técnico-Operacional: 

10.2.2.  Documentação  relative  à Capacidade Técnico-Profissional. 

Certidão de Acervo Técnico  (CAT),  expedida pela entidade profissional competente (CREA) da 
região oertinente, nos termos da iegisiação aplicável. em nome do(s) responsávelfeis) técnicois) 
e/ou membros da equipe técnica que participarão de serviços e que contemple Anotação de 
Responsabilidade Técnica-ART  de serviços com características semelhantes ao objeto desta 
licitação. limitadas estas exclusivamente as parcelas que compreendem os  liens  de maior 

relevância e complexidade técnica,a saber. 

Descrição dos Serviços 

1. Varrição Manual de Vias e logradouros. 

2. Limpeza e conservação de  areas  verdes 

3. Roçacia mecanizadas com acoataam, 

4. Goleta  manual e mecanizada com transporte de entulho, terra e  
materials  correlatos: 

5. Poda e tratamento fitossanitário de árvores. 

RUA VAL DE PALMAS, N° 81 - MONTE CARLO - CEP:79.022-800 - CAMPO GRANDE - MS 
Fone: (067) 99116-5270 -  e-mail  
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Ora, se a licitação se da por Pregão, por óbvio, o objeto ou 

serviço é comum, ou seja, pode ser realizado por qualquer empresa que atue na  area.  

Assim, por qual motivo o município requer qualificação técnica tão elevada para 

execução do objeto??  

Faz necessário reforçar que, se o gestor requer das 

empresas larga e especifica  atuação na  area,  incabível a modalidade Pregão. 

Em leitura da Lei Federal n.2  8.666/93, à luz da 

Constituição Federal, dessume-se que as exigências de qualificação técnica e econômica 

devem constituir uma garantia  minima  de que a empresa contratada comprove, 

previamente, capacidade para assumir e cumprir as obrigações descritas em edital de 

licitação, o que não é o caso dos autos. 

Isto porque, analisando os serviços a serem prestados e a 

planilha orçamentária, não se consegue chegar qual daqueles serviços é de maior 

relevância e valor significativo, pois a municipalidade destaca todos os serviços 

englobados no objeto como de maior relevância e complexidade técnica. 

Não há como classificar todos os serviços com o mesmo 

grau de importância, relevância e complexidade técnica, não demonstrando a 

municipalidade a real necessidade de TODOS atestados técnicos como os ora 

consignados. 

Assim, se o trabalho não demanda complexidade, ou seja, 

é comum, não se necessita, a principio, de tais exigências de capacidade. E unissona e 

torrencial a jurisprudência do egrégio TCU sobre o tema: 

"A 	exigência de atestado de capacita cão tecnico-

profissional ou técnico-operacional deve limitar-se as 

parcelas de maior relevância e valor significativo do 

RUA VAL DE PALMAS, N°81 - MONTE CARLO — CEP:79.022-800 - CAMPO GRANDE — MS 
Fone: (067) 99116-5270 —  e-mail  
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objeto licitado)  Acórdão 1771/2007 Plenário 

"Exigir-se comprovação da qualificação técnica para 

itens da obra que não se afiguram como sendo de maior 

relevância e valor significativo, além de restringir a 

competitividade do certame, afronta os ditames contidos 

no  art.  30 da Lei n.° 8.666/1993". Acórdão 800/2008 

Plenário 

Vislumbra-se ainda, a configuração de cláusula restritiva no 

item 10.2.2 do referido Edital, dispondo que para os serviços de Roçada Mecanizada 

com Acabamento é obrigatório que o Técnico Responsável que tenha executado estes 

serviços tenha as atribuições de Agrônomo: 

221,1 Para comprovação de execução dos serviços de Limpeza e conservação de  areas  
verdes, Roçada mecanizada  corn  acabamento. Poda e tratamento fitossanitário. 
obrigatório que o responsável técnico que executou estes serviços tenha as atribuições 
de agrônomo. conforme determina a Lei Federal n" 5.194/66. que trata das atribuições 
dos profissionais de engenharia, senão vejamos  lo  disposto nos artigos 5'' e 7` da Lei 
5.194/66. que trata das atribuições de engenheiro agrônomo e engenheiro civil. 

Primeiro, insurge mencionar que a fundamentação legal 

utilizada está incorreta, não dispondo os  art.  52  e 72  da lei 5.194/66 sobre a atribuições 

de engenheiro agrônomo e engenheiro civil, uma vez que a referida lei não discrimina as 

atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia. 

De outro plano, tem-se que existem outros profissionais 

responsáveis pela execução do referido serviço, dentre eles o engenheiro florestal, o 

técnico agrícola, o técnico florestal e, inclusive, o engenheiro civil. 

Ante a nao discriminacao da Lei 5.194/66, das atividades 

referente as modalidades pressionais da Engenharia, elaborou-se a resolução n° 218/73, 

resolvendo que: 

RUA VAL DE PALMAS, N° 81 - MONTE CARLO - CEP:79.022-800 - CAMPO GRANDE - MS 
Fone: (067) 99116-5270 -  e-mail  
: vant.engenhariams@qmail.com   
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Art.  79  - Compete ao  ENGENHEIRO CIVIL  ou ao 

ENGENHEIRO DE FORTIFICAÇÃO e CONSTRUÇÃO: I -  o 

desempenho das atividades 01 a 18 do artigo  12  desta  

Resolução,  referentes a edificações, estradas, pistas de 

rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de 

abastecimento de agua e  de saneamento;  portos, rios, 

canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes e 

grandes estruturas; seus serviços afins e correlatos. 

Neste mesmo sentido, a Decisão Normativa n°72/2002, 

atribui responsabilidade para o Engenheiro Civil proceder como Responsável Técnico de 

estradas rurais, realizando inclusive o serviço de Roçada Mecanizada com acabamento. 

Certo 6, que não cabe ao órgão licitador restringir qual 

profissional técnico deva ser o responsável pela execução de determinado serviço, 

sendo esta uma atribuição exclusiva do Conselho de Classe, tendo a empresa licitante, 

liberalidade para escolher dentre os profissionais habilitados. 

Insurge mencionar que diversas são as empresas que 

possuem Engenheiros Civis com Certificado Técnico-Profissional de realização do serviço 

de roçada mecanizada com acabamento, sendo evidente que, por serem engenheiros e 

possuírem a certificação de que realizaram a referida atividade, não há motivos para 

que o órgão licitador os exclua com a elaboração de cláusula restritiva, escolhendo 

somente os profissionais com atribuição de agrônomo, preterindo as demais classes. 

Por fim, outra exigência que além de comprovar a 

especificidade do objeto licitado, demonstrando ter optado a municipalidade pela 

modalidade licitatória equivocada, causa restrição à competição, 6 a exigência da 

Licença para Porte e Uso de Motosserra já no envelope dos documentos para 

habilitação. 

RUA VAL DE PALMAS, N° 81 - MONTE CARLO - CEP:79.022-800 - CAMPO GRANDE - MS 
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adquirentes, portadores ou usuários do equipamento, exigir a 	t eleiRid liLença ja no 

envelope dos documentos de habilitação não é medida que privilegia a concorrência do 

certame. 

Isto porque, trata-se de documento especifico e que 

demanda certa quantidade de tempo para emissão ou renovação, uma vez que 

necessita de renovação a cada dois anos. 

Sendo assim, ante o escasso tempo para regularizar toda a 

documentação desde a publicação do edital de licitação até a abertura da sessão e por 

ser um documento que precisa ser frequentemente renovado, tem-se grandes chances 

de que os documentos de várias empresas interessadas no certame não estejam 

disponibilização ainda na abertura da sessão. 

Motivo pelo qual, exigir o documento antes da contratação 

da empresa vencedora é cláusula que restringe a participação na disputa, sendo certo 

que, a exigência de DECLARAÇÃO de que a empresa possui ou possuirá licença para o 

porte e uso de motosserra até a celebração do contrato, é a medida justa e razoável que 

se espera deste certame. 

IV — DOS PEDIDOS. 

I) Ante a gravidade das irregularidades apontadas, 

necessário se faz a suspensão do trâmite licitatório  até o julgamento desta impugnação. 

II) seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente, para 

anular este Edital 01/2021, processo 252/2021, ante a eleição de modalidade licitatória 

equivocada e incompatível com o objeto licitado. 

000018  
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Vant Engenharia & Serviços  

III)  subsidiariamente, seja a presente IMPUGNAÇÃO 

julgada procedente para alterar a modalidade Pregão prevista neste Edital 01/2021, 

processo 252/2021, devendo passar à modalidade licitatória Concorrência,  saneando os 

demais vícios apontados, possibilitando assim a manutenção da lisura e legalidade do 

certame, devendo ainda ser determinada a republicação do Edital, inserindo as 

alterações aqui pleiteadas, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme § 42, 

do  art.  21, da Lei n2  8666/93. 

Termos em que, pede deferimento. 

RUA VAL DE PALMAS, N° 81 - MONTE CARLO - CEP:79.022-800 CAMPO GRANDE - MS 
Fone: (067) 99116-5270 -  e-mail  
: vant.enoenhariamseginail.com   

000019 



15/11/2021 15:24  

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 26.371.977/0001-09 

NOME EMPRESARIAL: 	 VANT ENGENHARIA & SERVICOS LTDA 

CAPITAL SOCIAL: 	 R$20.000,00 (Vinte mil reais) 

0 Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 	LUIZ CARLOS SILVA 

Qualificação: 	 49-Sócio-Administrador 

Nome/Nome Empresarial: 	ELTON  LUIS  ZEFERINO 

Qualificação: 	 22-Sócio 

Para informações relativas a participação no QSA, acessar o e-CAC  com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 15/11/2021 as 16:24 (data e hora de  Brasilia).  
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

26.371.977/0001-09 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

18/10/2016 

NOME EMPRESARIAL 

VANT ENGENHARIA & SERVICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

VANT ENGENHARIA & SERVICOS LTDA 
PORTE 

EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas A engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 
71.12-0-00 - Serviços de engenharia 
68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R VAL DE PALMAS 
NUMERO 

81 
COMPLEMENTO 
le***Ontlrie 

CEP 

79.022-800 
BAIRRO/DISTRITO 

MONTE CARLO 
MUNICÍPIO 

CAMPO GRANDE 
UF 

MS 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

LCSBACG@HOTMAILCOM 
TELEFONE 

(67) 9911-6527 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
inkink. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

18/10/2016 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 15/11/2021 ás 19:48:58 (data e hora de  Brasilia). 	 Página: 1/1 
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Nivaldo Dorningos'da Rocha 
SECRETARIO GERAL. PAGINA 001 de 007 

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 
Certifico que este documento da empresa VANT ENGENHARIA & SERVICOS LTDA, Nire 54201218296, foi deferido e arquivado sob o n° 
54201218296 em 18/10/2016. Para validar este documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br  e informe n° do protocolo C181000288077 e o 
código de segurança Wjs5 Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2018 por Nivaldo Domingos da Rocha — Secretario-Geral. 
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51586 - SISTEMA DF INFORMACOES BANCO  OD BRASH  
15/09/2816 - BANCO DO BRASIL - 15.86.34 
7610773026 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARE SIMPLES 

CLIENTE: LUIZ CARLOS SILVA 
AGENCIA: 4673-6 	CONTA: 	50.801-1 

AG. ARRECADADOR 
:CNO 1 - 4673 - FAB -BACG 	 RS 

CODIGO DE BARRAS 	 85650000000 21800153625 
- 	 90605152017 15866216259 - 

g..1 SDATA Do PAGAMENTO 	 15/09/2016 
• PERIODO DE APURACAD 	 _ 

ENUMER0 DO CPF 

8 	:CODIGO DA RECEITA 
MUNERO DE REFERENCIA 

¡DATA DO VENCIMENIO 
EiRECEITA BRUTA ACUMULADA - 

‘n 
 

PERCENTUAL 
VALOR • ;VALOR DO PRINCIPAL 

iiVALOR 	MULTA 
=VALOR JuS JUROS 
:VALOR 1<1IAL 	 21,80 

¡AUTENTICACAO SISBB: 	9.FEC.08D.092.09E.BA8 

a 	Modelo Aprovado pela SRF - ADE 
Conjunto Corat/Cotec n. 201.0E 2006 

iiLela no verso como conservar este documento, 
iientre outras informações. 
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VANT ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA 
Rua  Val  de Palmas N.° 81, Ws Monte Carlos 
CEP 790224100 Campo Grande, Maio Grosso do Sul 

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA 

1. LUIZ CARLOS SILVA, brasileiro, natural de Rio de Janeiro - RI, casado 
pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido aos 18/11/1960, Engenheiro 
Agrimensor, CPF. N 0605.152.01715  portador da cédula de identidade RG. N. ° 
334.486, expedida pela NT/MD, expedida em 02/07/2013, residente e 
domiciliado  it  Rua  Val  de Palmas, n Si, Monte Carlos , Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, CEP. 79022 800, Filho de Domingas Nascimento e Aluisio  
Mariano  Melo da Silva 

2. ELTON  LUIS  ZEFERINO. brasileiro, natural de Campo Grande - MS, 
solteiro, nascido aos 19/01/1968, Engenheiro Agrônomo, CPF. N..° 062.918.788-
60, portador da cédula de identidade RG. N.° 493379 SSP/MS, expedida pela 
SSPIMS, CREA/MS 3296/D em 21/05/1992, residente e domiciliado à Rua  
Paraiba,  n.° 1740, Vila Gomes ,CEP 79022-310, Campo Grande, Mato Grosso 
do Sul, Filho de  Elio  Zeferino e MARIA ELIMA BEZERRA ZEFERINO,  (art.  
997, I, CC/2002) constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes 
cláusulas: 
1.1 A sociedade girara sob o nome empresarial de: VANT ENGENHARIA 
& SERVIÇOS LTDA (art.997, lie art.1.158, CC/2002) 

2.1 A VANT ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA, terá como sede e 
domicilio o seguinte endereço: Rua  Val  de Palmas, N.° 81, Monte Carlos, Campo 
Grande, Mato Grosso do Sul, CEP. 79022-800  (art.  997,11, CC/2002): 

3.1 0 Capital social  sera  R$ 20.000,00 (vinte mil reais) dividido em 20.000 (vinte 
mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), que  sera  integralizadas, num 
prazo de 24 meses, em moeda corrente do Pais, pelos sócios qualificados no 
preâmbulo deste instrumento o subscrevem de acordo com a seguinte 
distribuição: 

LUIZ CARLOS SELVA  RS 10.000,00 SO % 

ELTON LUIS ZEFERINO RS 10.000,00 SO 'Yo 

§ Parágrafo Único: Tratando-se de capital subscrito e neste momento 

declarando ciência do disposto do  Art.  1.058 do Código Civil (Lei 

10.406/2002), os contratantes comprometem-se a integralizar em moeda 

corrente nacional as quotas ora descritas obedecendo ao seguinte 

cronograma, e estes deverão depositar em conta empresarial que  sera  

UNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CERTIFICO REGISTRO EM 18/10/16 SOB N. 54201218296. 
PROTOCOLO: 161197809 DE 17/10/16. 
EMPRESA: 54201218296. 
VANT ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA. 
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VANT  ENGENHARIA  &  SERVIÇOS  LTDA 
Rua Val de Palmas, N.° St, Vila Marne Carlos 
CEP 79022-800 Campo Grande, Mato Grosso do Sul  2  

formaliza após a liberação do CNIPJ da mesma. 

LUIZ CARLOS SILVA R$ 10.000,00 Ate 0I/set/2018 

ELTON  LUIS  ZEFERINO RS 10.000,00 Ate 01/set/2018 

a) LUIZ CARLOS SILVA - Subscreve 10000 (Dez mil) quotas, no valor 
de R$1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 10.000,00 (De Mil Reais). 
).  (art.  997,  III,,  CC/2002)  (art.  1.055, CC/2002), referida cota deverá 
ser integralizada ate 01/set/2018. 

b) ELTON  LUIS  ZEFERINO - Subscreve 10000 (Dez mil) quotas, no 
valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 10.000,00 (De Mil 
Reais).  (art.  997,  III,  CC/2002)  (art.  1.055, CC/2002), referida cota 
deverá ser integralizada ate 01/set/2018. 

C) O objeto  sera  os Serviços Técnicos de Engenharia, topografia,cartogyafia, 
geodésica, aerofotogrametria não convencional por VANT; 
georrefianziunento; geopmcessamento sistema de informação geográfica -  SIG,  
cadastro, técnico muhifmalidirio, sensonamento remoto; interpretação de imagen 
serviço de ,regularintelio fundiária urbana e rural e serviço regularizado 
junto aos órgãos municipais, estaduais e federais; assessoria tecrica de 
engenharia as prefeitiwas; loteamen(os rurais e urbanos; avaliado e pericia; 
batimetria eelaboracilo de projetos ambientais e florestais 

4. *) A sociedade iniciará suas atividades em 15/09/2016 e seu prazo de duração é 
indeterminado.  (art.  997, II, CC12002). 

5. a) As quotas silo indivisíveis e não poderab ser cedidas ou transferidas a teuxuus sem o 
consestimento do outro sócio, a  quern  fica assegurado,  an  ignaldade de condições e  pop  direito de 
prtzfeaiini.la para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente.  (art.  1.056,  art.  1.057, CC/2002). 

6. a) A responsabilidade de cada sócio é restrita  an  valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social.  (art.  1.052, CC12002). 

7. A administração da sociedade caberá a LUIZ CARLOS SILVA,  com os poderes e atnbuições 

RPM 00•119tC/AL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CERTIFICO REGISTRO EM 18/10/16 SOB No 54201218296 
PROTOCOLO: 161197809 DE 17/10/16. 
EMPRESA: 54201218296. 
VANT ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA. 
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de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto,  ern  atividades 
estranhas ao interesse social ao assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro 
sócio. (artigos 997, VI; 1.013, 1.015, 1_064, CC12002). 

Ao término de cada exercicio social, em 31 de Dezembro, o askrinistrador prestarit comas 
jostificadas de sua acIminisliação, prooedendo a elaboravlo do inventiiiio, do balanço panimonird e do 
balanço de resultado econr3mico, cabendo aos  skim,  na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas 
apurados.  (art.  1.065, CC/2002). 

9.°) Nos  qualms  meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as oontas e 
designancloadministrador(es)quandoforocaso  (art.  I 071 e 1.072, § 2.° e  art  1.078, CC/2002). 

10.°) A sociedade pode* a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante 
alteraKiio-  contracual assinada por tixlos as  skim  

H.") Os sócios poderão, de  cranium  acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de  "pro  labore", 
observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

12.°) Falecendo ou interditado qualquer, sócio, a sociedade continuará suas ativiciades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz Não sendo passivel ou inexistindo interesse destes ou do 
sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade,  it  data da resolução, verificada em balanço especialmente 
levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento  sera  adotado  an  outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio.  (art.  1.028 e  art.  1.031, CC/2002). 

13.1 0 Administrador declara, sob as penas da lei, de que  nab  esta impedido de  mercer  a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vale, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concassio, peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra as relações de consumo, fé  publics,  ou a propriedade.  (art.  1011, § 103 
CC/2002). 

14°) 0  wide  Luiz Carlos Silva, registrado no CREA/MG, sob a N.° MG000194773/D,  sail  o  
responsive' viatica  perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de MS.  
CREWS.  

15.°) As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serio supridas 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CERTIFICO REGISTRO EM 18/10/16 SOB N. 54201218296. 
PROTOCOLO: 161197809 DE 17/10/16. 
EMPRESA: 54201218296. 

32264024 VANT ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA. 

C  
Nivaldo Domingos da Rocha 

SECRETARIO GERAL. 

VANT ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA 
Rna  Val  de Psdmas , N.° 81. Vila Monte Carlos 
CEP 790224100 Campo Grande, Mato Grosso do Sul 3 
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Campo Grande, 15 de Setembro de 2016 
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ELTON LUIS ZEFERINO 
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32 384024 

VANT  ENGENHARIA  &  SERVIÇOS  LTDA 
Rua Val de Palmas , N.° 81, V& Monte Callas 
CEP 790224100 Campo Grande, Mato Grosso do Sul 

	4 

ou resolvidas com base na legislado que regulamenta as sociedades limitada 

16.) Fica eleito o foro de Campo Grande - MS., para o exercício e o annprimentodosdimitcse 
obrigadesnesultatusdesteavtrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em I via. 

CPF 028.188.321.10 

TESTEMUNHA 
[
63 	TARRILIONATO FERRO -  OFICIO  DE NOVAS 81$0449••••••• 42S. cent. 	010:0144•C•14443m44 0.14.-$44. NJ =MC 

MLR 00041111$100t0,80•444•••••• .1••••••••••••••••••04 
R$C01410K0 !OR '11414L1RN0.11 JIM RUM 00 0.11, 
VSTIICX NORMS •IXLTA. (URA _814014312 .1.10 ) 	 
	 .....••••••••• •'•• •••••• ••••••••• • 	  
• o••• 	• 	..... ******** •••••• 	••••-* 
CAMVO 410.94k 	 m UST " 
VIONDADI 	 UMW%  MORA  081001/101141 01 Lam 	*60,80 •1•14/1110C: I$b,I0 00111•111 : ate: 3 0 
1111118.80 	,60 esaameloir R$ 0.68 'MILL R$ , 10 

0l.1o podo;ni snrC44•41100 no stir www1.844.N404 

JUNTA COMERC1AL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
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JUNTA COMERC1AL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
CERTIFICO REGISTRO EM 18/10/16  SOS  N. 54201218296. 
PROTOCOLO: 161197809 DE 17/10/16. 
EMPRESA: 54201218296. 
VANT ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA.  
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