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IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 026/2018 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GAÚCHA DO NORTE 

 

 

Impugnante: CONSTRUTORA IMPÉRIO EIRELI – ME. 

 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL 

DE GAÚCHA DO NORTE – MT. 

 

 

 

 

 

A empresa CONSTRUTORA IMPERIO EIRELI - ME, devidamente inscrita 

no CNPJ sob o nº 18.363.482/0001-00, com sede a Rua Laurindo dos Santos, S/n, no bairro 

Vila Nova – Cidade de CONFRESA-MT, neste ato representada pelo seu representante legal o 

Sr. Marcos Aurélio Soares Coelho, portador da Carteira de Identidade nº 1.053.806 SSP/TO e 

inscrito no CPF sob o nº 033.827.341-76, vem, respeitosamente, perante V. Sa, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 em epígrafe, 

com sustentação no §2. ° do artigo 41 da lei 8666/1993 - aplicável por força do artigo 9.º da lei 

federal n.º 10520/2002 - e artigo 18 do Decreto Federal n.º 5450/2005, pelos fundamentos 

demonstrados nesta peça. 

 

 

I - TEMPESTIVIDADE. 

 

Inicialmente, comprova-se a tempestividade desta impugnação, dado que a 

sessão pública está prevista para 04/06/2018, tendo sido, portanto, cumprido o prazo pretérito 

de 2 (dois) dias úteis previsto no artigo 41, §2.º da lei 8666/1993 e artigo 18 do Decreto 

Federal n.º 5450/2005.  
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II - OBJETO DA LICITAÇÃO.  

 

  A Concorrência Pública em referência tem por objeto a “Contratação de 

empresa na execução de obras de CONSTRUÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE GAÚCHA 

DO NORTE MT”. 

 

A presente impugnação apresenta questões pontuais que viciam o ato 

convocatório, quer por discreparem do rito estabelecido na lei 8666/1993 (com alterações 

posteriores) e na lei federal n.º 10520/2002, quer por restringirem a competitividade, condição 

esta essencial para a validade de qualquer procedimento licitatório. 

 

Pretende também apontar situações que devem ser esclarecidas, facilitando-se a 

compreensão de determinadas cláusulas e evitando-se interpretações equivocadas. 

 

Três são os fundamentos que justificam a presente impugnação, conforme 

exposição a seguir. 

 

III - FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

 

1) AUSÊNCIA DO CAU/BR COMO ÓRGÃO DE CLASSE COMPETENTE. 

 

Após a análise do edital e seus anexos, esta empresa, identificou no item que 

trata da Qualificação Técnica dos Licitantes, a ausência do CAU como órgão de classe 

autorizado a fornecer as devidas Certidões de Registro e de Regularidade das Empresas, 

para as atividades contempladas pelas atribuições do arquiteto e urbanista, pois em vez que em 

razão do advento da Lei nº. 12.378 de 31 de dezembro de 2010, foi criado e instituído o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR. 

 

                       Em causa da Lei nº. 12.378/2010, os Arquitetos e Urbanistas tiveram seus 

registros profissionais migrados para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, em decorrência, 

passaram a ser fiscalizado por este novo Conselho Profissional. Tanto a regulamentação do 

exercício da Arquitetura e Urbanismo, como a sua fiscalização, encontra-se amparadas na 

mencionada Lei e Resoluções do Sistema CAU/BR-CAU/UFs, as quais podem, 

convenientemente, ser verificadas no site www.caubr.org.br. 

http://www.caubr.org.br/
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                      Além disso a Lei de nº 12.378/2010, estabelece em seu artigo 64, que o 

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, passe a se denominar 

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, e em seu artigo 65, que os 

Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREAs, passem a denominar 

Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia – CREAs.  

             

                     Convém elucidar que existem atividades, atribuições e campos de atuação que 

são atribuições dos arquitetos e urbanistas, assim como existem outras que são compartilhadas 

entre esses e os profissionais legalmente habilitados em outras profissões regulamentadas, 

como a engenharia. 

 

                     Com o adento da Lei de nº 12.378/2010, que criou os Conselhos de Arquitetura 

e Urbanismo – CAUs, procurou-se a individualização da Arquitetura e Urbanismo e sua 

diferenciação em relação as demais profissões regulamentadas. 

 

Destacamos o que essa lei estabelece, em seu artigo 2º: 

            “Art. 2o  As atividades e atribuições do arquiteto e urbanista consistem                     

em:  

 

I - supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;  

II - coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;  

III - estudo de viabilidade técnica e ambiental;  

IV - assistência técnica, assessoria e consultoria;  

V - direção de obras e de serviço técnico;  

VI - vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, auditoria e 

arbitragem;  

VII - desempenho de cargo e função técnica;  

VIII - treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;  
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IX - desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização, mensuração e 

controle de qualidade;  

X - elaboração de orçamento;  

XI - produção e divulgação técnica especializada; e  

XII - execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço técnico.” 

 

Pode-se observar, inclusive, que foram especificadas e definidas quais são as 

atividades e atribuições dos arquitetos e urbanistas e, no parágrafo único deste artigo, 

quais os campos de atuação a que estas se aplicam, conforme se destaca:  

 

“Parágrafo único.  As atividades de que trata este artigo aplicam-se aos seguintes campos 

de atuação no setor: 

I - da Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;   

II - da Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos de ambientes;  

III - da Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos para espaços 

externos, livres e abertos, privados ou públicos, como parques e praças, considerados 

isoladamente ou em sistemas, dentro de várias escalas, inclusive a territorial;  

 

IV - do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico, urbanístico, paisagístico, 

monumentos, restauro, práticas de projeto e soluções tecnológicas para reutilização, 

reabilitação, reconstrução, preservação, conservação, restauro e valorização de edificações, 

conjuntos e cidades;  

V - do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial, planos de 

intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional fundamentados nos sistemas de 

infraestrutura, saneamento básico e ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e  
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trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do 

solo, loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento, planejamento 

urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho urbano, sistema viário, tráfego e 

trânsito urbano e rural, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e 

requalificação em áreas urbanas e rurais;  

VI - da Topografia, elaboração e interpretação de levantamentos topográficos cadastrais 

para a realização de projetos de arquitetura, de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, 

leitura, interpretação e análise de dados e informações topográficas e sensoriamento remoto;  

VII - da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e produtos de construção, 

patologias e recuperações;  

VIII - dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento de estruturas e 

aplicação tecnológica de estruturas;  

IX - de instalações e equipamentos referentes à arquitetura e urbanismo;  

X - do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de condições 

climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a concepção, organização e construção 

dos espaços;   

XI - do Meio Ambiente, Estudo e Avaliação dos Impactos Ambientais, Licenciamento 

Ambiental, Utilização Racional dos Recursos Disponíveis e Desenvolvimento Sustentável.” 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL -  

CAU/BR Nº 21 DE 05.04.2012 

 D.O.U.: 23.04.2012 

                      Dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e 

dá outras providências. 

                      O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), no exercício das 

competências e prerrogativas de que tratam o art. 28, inciso I da Lei nº 12.378, de 31 de 

dezembro de 2010, e os artigos 15 e 29, inciso III do Regimento Geral Provisório, e de acordo 

com a deliberação adotada na Sessão Plenária Ordinária nº 5, realizada nos dias 4 e 5 de abril 

de 2012; 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/lei12378_2010.htm
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                     Considerando as disposições do art. 2º da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 

2010, que discriminam as atribuições, atividades e campos de atuação dos arquitetos e 

urbanistas; 

                     Considerando a necessidade de regulamentação do artigo 2º e seu parágrafo  

único, visando detalhar e esclarecer o conteúdo dos seus incisos; 

                     Considerando a necessidade da tipificação dos serviços de arquitetura e 

urbanismo para efeito de registro de responsabilidade, acervo técnico e celebração de 

contratos de exercício profissional; 

Resolve: 

Art. 1º. Os arquitetos e urbanistas constituem categoria uniprofissional, de formação 

generalista, sujeitos a registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Unidade da 

Federação (CAU/UF) do local do seu domicílio, cujas atividades, atribuições e campos de 

atuação previstos na Lei nº 12.378, de 2010, são disciplinados pela presente Resolução. 

Art. 3º. Para fins de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), definido em Resolução 

própria do CAU/BR, as atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas serão 

representadas no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (SICCAU) através das seguintes atividades: 

4.4.6. Plano de saneamento básico ambiental; 

Ainda, em estrita observância às determinações legais, o CAU/BR editou a Resolução nº 

21, que “dispõe sobre as atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista e da 

outras providencias”, a qual reitera as atribuições acima e especifica as atividades de 

representação. 

Ante o exposto, com base nos princípios constitucionais e administrativos, em especial 

da legalidade, segurança jurídica e do interesse público, requeremos que Vossa Senhoria, se 

digne em retificar os termos apontados no item 3.1.2, da seguinte forma respectivamente:  

a) Registro da Empresa e do responsável técnico no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e 

urbanismo-CAU, com jurisdição sobre o domicílio da sede do licitante com suas 

anuidades devidamente quitadas e com a indicação do objeto social compatível 

com o objeto desta licitação. 
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b) Comprovação de que a licitante possui, em seu quadro permanente na data 

prevista para a entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, comprovado mediante 

apresentação, de cópia autenticada de Contrato de Prestador de Serviços ou 

Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. 

c) Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida por qualquer uma das regiões do 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA ou no 

Conselho de Arquitetura e urbanismo-CAU, comprovando a execução pelo 

profissional indicado, de obras ou serviços similares de complexidade 

tecnológica e operacional equivalentes ou superiores ao objeto ora licitado. 

 

DO SISTEMA CAU/UF DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL 

            Por oportuno, a de ser destacado a Vossa Senhoria, que a Resolução nº. 

22 do CAU/BR, disciplina a fiscalização do exercício profissional da Arquitetura e 

Urbanismo, os procedimentos para formalização, instrução e julgamento de processos por 

infração á legislação e a aplicação de penalidades, visando, dessa forma, coibir o exercício 

ilegal ou irregular da profissão, e garantir à sociedade, serviços de Arquitetura e Urbanismo de 

qualidade, com as condições de segurança e bem estar à altura de suas necessidades, bem 

assim, serem prestados por profissionais legalmente habilitados, com a formação acadêmica e 

qualificação técnica inerentes e em conformidade com as disposições legais em vigor. 

 

 
2) EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, COM 

QUANTITATIVOS MÍNIMOS DE COMPONENTES IGUAIS AOS DO OBJETO 

LICITADO, EXCEDENDO O QUE PRECEITUA O ART. 30, INCISO II, § 1 –I . 

 

            O item 7.2.2 alínea “d” do edital especifica que a contratada deverá oferecer para a 

CONTRATANTE, Certidões de Acervo Técnico – CAT, emitidas pelo CREA e em nome do 

responsável técnico da equipe citada no subitem “c”, de forma a comprovar a supervisão em 

serviços de mesmas características às do objeto desta licitação e que façam explícita referência 

à execução do objeto licitado completo.  
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d.1 - execução de fundação através de estacas pré-moldadas de concreto e profundidade 

mínima de 5,00m, por estaca;  

d.2 - Estrutura em concreto armado em edificações, com volume mínimo de concreto de 345 

m³;  

d.3 - armação de aço CA 50/60, com peso mínimo 13.000,00kg;  

d.4 - execução de elemento metálico com mínimo de 8.000,00kg;  

d.5 - instalação de posto de transformação em média tensão, com mínimo de 225KVA;  

d.6 - instalação de rede lógica categoria 5 com mínimo de 350 pontos;  

d.7 - instalação de sistema de proteção contra descargas atmosféricas com mínimo 500 m.  

 

Portanto a exigência do item 7.2.2 alínea “d” do edital excede o que preceitua o 

art. 30, INCISO II, § 1 –I, que traz a seguinte redação: 

§ 1o  A comprovação de aptidão referida no inciso II do 

"caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e 

serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, devidamente registrados nas 

entidades profissionais competentes, limitadas as exigências 

a:        (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do 

licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista 

para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro 

devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou 

serviço de características semelhantes, limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos; 

 

3) DA BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA ATRAVÉS DE ÍNDICES CONTÁBEIS: 

 
A exigência quanto a comprovação da boa situação financeira da empresa 

através de índices contábeis traz as seguintes exigências no processo licitatório em epigrafe no 
item 7.2.3 alínea “c” – c1:  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art1
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c) Demonstrativos dos seguintes índices econômico-financeiros, 

extraídos do Balanço supra referido, sendo que a demonstração 

dos índices deverá ser efetuada mediante a elaboração, pela 

Licitante de documento contendo as fórmulas abaixo indicadas, a 

declaração formal de que os valores respectivos inseridos nas 

fórmulas foram extraídos do Balanço patrimonial apresentado, os 

quocientes respectivos apurados, bem como a(s) assinatura(s) 

do(s) representante(s) legal(is) da empresa e de seu contador, 

devidamente identificados, em papel timbrado da empresa.  

 

c.1) Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou maior que 1,50 

(um vírgula cinquenta), obtido da seguinte fórmula:  

 

AC 

ILC = -------- 

PC 

 

c.2) Índice de Liquidez Geral (ILG), maior ou igual a 1,0:  

 

AC + RLP 

ILG = --------------- 

PC + ELP 

 

c.2) Grau de Endividamento Geral (GEG), igual ou menor a 0,50:  

 

PC + ELP + DD 

GEG = ---------------------- 

AT 

 

Onde:  

AC = Ativo Circulante  

PC = Passivo Circulante  

RLP = Realizável a Longo Prazo  

ELP = Exigível a Longo Prazo  

DD = Duplicatas Descontáveis  

                                            AT = Ativo Total 

 

                     Entendemos que os índices adotados no processo licitatório não estão de acordo 

com a legislação vigente e entendimento dos Tribunais de Contas, demonstrando 

posteriormente a ilegalidade apontada. 
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                      A Súmula 289/2016 do TCU veio para consolidar o entendimento do Tribunal, 

vejamos: 

 

 

“A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a 

exemplo dos de liquidez, deve estar justificada no processo da 

licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às 

características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice 

cuja fórmula inclua rentabilidade ou lucratividade.” 

 

                      Os documentos passíveis de serem exigidos como forma de medir a qualificação 

econômico-financeira dos licitantes encontram-se dispostos no art. 31 da Lei nº 8.666/93. Em 

outras palavras, a Lei de Licitações apresenta uma lista do que pode ser exigido para aferir as 

condições econômicas do futuro contratado na tentativa de resguardar o correto cumprimento 

do contrato. 

                     Nesse sentido, desde que devidamente justificado, a Administração pode exigir 

a comprovação de índices contábeis mínimos como critério de avaliação da capacidade 

financeira do licitante. Todavia, não pode exigir valores mínimos de faturamento anteriores à 

adjudicação, bem como índices rentabilidade ou lucratividade, nos termos do art. 31 §§1º e 5º 

da Lei nº 8.666/93: 

. 

Art. 31. § 1o  A exigência de índices limitar-se-á à demonstração 

da capacidade financeira do licitante com vistas aos 

compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado o 

contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento 

anterior, índices de rentabilidade ou lucratividade. (…) 

 

5oA comprovação de boa situação financeira da empresa será 

feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis 

previstos no edital e devidamente justificados no processo 

administrativo da licitação que tenha dado início ao certame 

licitatório, vedada a exigência de índices e valores não 

usualmente adotados para correta avaliação de situação 

financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes 

da licitação. 

. 

http://www.olicitante.com.br/legislacao-licitacoes-publicas-contratos-administrativos/
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                     Vale notar que os dispositivos acima mencionados e o texto da Súmula-TCU nº 

289 decorrem do art. 37, XXI, da Constituição Federal, segundo o qual o processo de licitação 

pública “somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis 

à garantia do cumprimento das obrigações”. 

 

                     Tendo em vista que diferentes índices contábeis podem ser calculados a partir de 

informações extraídas do Balanço Patrimonial (Índice de Liquidez Geral – ILG, de Liquidez 

Corrente – ILC, de Liquidez Seca – ILS e de Liquidez Imediata – ILM) e que cada objeto 

possui suas especificidades, optou o legislador pelo não-estabelecimento de critério rígido de 

aferição da idoneidade financeira dos licitantes para assumir as responsabilidades do contrato. 

 

                     A lei nº 8.666/93 concedeu ao gestor público a possibilidade de eleger, caso a 

caso, os índices mais adequados à contratação. No entanto, conforme estabelecido na recém-

publicada Súmula nº 289 do TCU, a exigência dos índices contábeis escolhidos somente se 

legitimará se houver justificativa no processo de licitação. 

 

. 

“...o fato de a lei não fixar o limite do índice a ser adotado não 

afasta a responsabilidade do gestor por sua definição, que não 

pode ser aleatória, nem depender de simples ‘palpite’ do 

administrador público.  (TCU. Acórdão nº 932/2013 – Plenário)”. 

 

. 

                     Além das necessárias justificativas, informa o enunciado que a opção deve se 

pautar em parâmetros utilizados no mercado e, como dito, atender às características do objeto 

licitado. 

 

                     Por outro lado, a escolha administrativa não pode comprometer a 

competitividade do certame. Deve o órgão licitante adotar índice que possa ser considerado 

confiável e que, ao mesmo tempo, possibilite a participação de um número razoável de 

empresas integrantes do mercado, no intuito de atingir um grau máximo de certeza junto a um 

risco mínimo à contratação. 

 

                     Observa-se, por fim, que a Súmula-TCU nº 289 repetiu a vedação contida no §1º 

do art. 31 da Lei de Licitações que proíbe a exigência de índice cuja fórmula inclua 

rentabilidade ou lucratividade, não havendo “óbices ao uso de indicadores de 

endividamento, por exemplo, desde que tal exigência seja pertinente à garantia do 

cumprimento das obrigações resultantes da licitação”. (TCU. Acórdão 2.495/2010 – 

Plenário). 

 

http://www.olicitante.com.br/legislacao-licitacoes-publicas-contratos-administrativos/
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                     Processo de natureza administrativa apreciou anteprojeto de súmula acerca da 

exigência de índices contábeis de capacidade financeira em licitações. Na tramitação 

regimental, o processo recebeu pareceres da Consultoria Jurídica do TCU, da Secretaria de 

Licitações, Contratos e Patrimônio e da Diretoria de Jurisprudência da Secretaria das Sessões 

do Tribunal. As unidades técnicas opinaram pela conveniência e oportunidade da aprovação 

do anteprojeto de súmula, o qual reflete o entendimento predominante do TCU, há muito 

consolidado, e esta suportado em dispositivos constitucionais, legais e regimentais que tratam 

do tema qualificação econômico-financeira para fins de habilitação em procedimentos 

licitatórios, a partir de aplicação de índices contábeis, em especial os de liquidez. Apontaram 

ainda a importância de a futura súmula contribuir para que sejam evitadas exigências 

inapropriadas de índice contábeis que resultem em restrição ao caráter competitivo dos 

procedimentos licitatórios. Após a apreciação das sugestões apresentadas por outros 

membros do Tribunal, acolheu o Plenario a proposta do relator, aprovando o texto final 

sugerido, consubstanciado, com a seguinte forma, na Súmula 289 da Jurisprudencia do TCU: 

“A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, deve 

estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e 

atender às características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula 

inclua rentabilidade ou lucratividade” . Acordão 354/2016 Plenário, administrativo, Relator 

Ministro José Múcio Monteiro. 

 

                      Nesta direção a apreciação de caso similar a este, o Tribunal de Contas da União 

– TCU diante ao Acórdão 1.252/2016 define cabalmente o entendimento que índice a ser 

adotado devem ser iguais ou maiores que 1,0 sendo necessário justificativa técnica para 

adoção índice não usual no mercado. 

 

IV - REQUERIMENTOS.  

 

Em síntese, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta impugnação, 

com a correção necessária do ato convocatório para que se afaste qualquer antijuridicidade 

que macule todo o procedimento que se iniciará. 

 

Tendo em vista que a sessão pública está designada para 04/06/2018, requer, 

ainda, seja conferido efeito suspensivo a esta impugnação, adiando-se a referida sessão para 

data posterior à solução dos problemas ora apontados. Caso contrário, há o iminente risco de 

todo o ritual do artigo 4.º da lei 10520/2002 ser considerado inválido, considerados os 

equívocos no edital ora apontados, com desperdício da atividade ocorrida na sessão pública, 

incluindo avaliação das propostas e dos documentos de habilitação. 
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Requer, caso não corrigido o edital nos pontos ora invocados, seja mantida a 

irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade 

competente para tanto. 

 

Pelo que PEDE DEFERIMENTO, 

 

De Confresa/MT, 17 de maio de 2018.  

 

 

 

 

 

CONSTRUTORA IMPÉRIO EIRELI – ME 

MARCOS AURELIO SOARES COELHO 

Sócio Administrador 

 
 


