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Em 10 de outubro de 2017. 
 
Memo. nº 0473/2017-COCVAP/SADCON 
 
Assunto: Pedido de deliberação da DGER quanto à 
continuidade da instrução para prorrogação do 
Contrato nº 085/2014 – Banco de Preços. 

Senhor Diretor da SADCON, 

Tratam os autos de prorrogação do Contrato nº 0085/2014, firmado com a empresa  

NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. para assinatura da ferramenta 

eletrônica Banco de Preços. 

Em 04 de julho de 2016 foi publicada a Portaria da Diretoria-Geral nº 1927/2016, pela 

qual compete ao Coordenador da Coordenação de Controle e Validação de Processos - 

COCVAP a gestão do contrato em epígrafe, vide anexo 001. 

A contratação foi originalmente realizada por inexigibilidade de licitação, no bojo do 

processo de NUP 00200.009842/2014-84, visto que, além de existir somente um fornecedor 

para a solução, o mercado não contava com nenhum outro produto similar, conforme atestado 

nos autos do mencionado processo. 

Contudo, ao iniciarmos a juntada dos documentos necessários à renovação contratual e 

atendendo à determinação da Diretoria-Geral1, nos deparamos com a oferta de outras 

ferramentas com acesso gratuito e, teoricamente, similares ao Banco de Preços2, denominadas 

Cotação Zênite3, fornecida pela empresa Zênite, e o Painel de Preços4, essa última 

desenvolvida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

                                                 
1 Documento NUP 00100.142469/2016-62, anexo ao Processo Nº 00200.007999/2016-37. 
2 Endereço eletrônico: https://bancodeprecos.com.br.  
3 https://www.cotacaozenite.com.br/  
4 http://paineldeprecos.planejamento.gov.br.  
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Em que pese a gestão do contrato do Banco de Preços ser atribuída à 

COCVAP/SADCON, acreditamos que a avaliação das ferramentas deveria ser feita pelos 

órgãos técnicos, já que com o advento do Ato da Diretoria-Geral nº 9, em março/2015, esses 

são os usuários finais do Banco de Preços e qualquer mudança impactaria diretamente suas 

rotinas de pesquisa de preços para as contratações da Casa. 

Em relação à ferramenta Cotação Zênite, é importante esclarecer alguns pontos sobre a 

sua gratuidade, tendo em vista que tal solução era comercializada, até 2016, pela empresa 

Zênite. O site5 informa que o acesso, mediante prévio cadastro, é “sem custo”. Entretanto, ao 

buscarmos todas as funcionalidades da ferramenta, foi possível verificar que algumas funções 

possuíam um asterisco com a seguinte mensagem: “*Funcionalidade de acesso limitado para 

os usuários de cortesia”. De acordo com a dúvida se o cadastro gratuito (“usuário cortesia”) 

poderia, ou não, limitar o acesso a todas as funcionalidades da ferramenta, a SADCON 

encaminhou mensagem eletrônica à empresa Zênite. Em resposta6 a empresa afirmou que seu 

objetivo é “manter o acesso somente como cortesia por tempo indeterminado e não 

comercializar” e, principalmente, esclareceu que “todas as funcionalidades já estão disponíveis 

na versão cortesia ao Cotação Zênite”. Tal preocupação se deu pelo fato de permitir a avaliação 

equânime entre as ferramentas de pesquisa aqui tratadas, ou seja, analisando todas as 

funcionalidades previstas. 

Sob esse prisma, a COCVAP elaborou um formulário de avaliação (anexo 003) e o 

enviou aos servidores que utilizam o Banco de Preços, solicitando que testassem as ferramentas, 

teoricamente similares, e respondessem às perguntas do formulário. Com a finalidade de uma 

ampla divulgação, o envio ocorreu por meio da Secretaria de Administração de Contratações - 

SADCON, conforme mensagem eletrônica constante do anexo 004, segundo a qual o prazo 

originalmente concedido para participação teve que ser prorrogado para maior adesão, 

encerrando-se em 03 de outubro de 2017. 

                                                 
5 Endereço eletrônico: https://www.cotacaozenite.com.br. Acesso em 05/10/2017. 
6 NUP 00100.153392/2017-37-10 (ANEXO: 011) 
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Foram recebidas 17 (dezessete) respostas, provenientes de 6 (seis) diferentes unidades 

supridoras, dentre as catorze elencadas na lista de objetos contratáveis na intranet (não 

contabilizada a SADCON), cujos formulários respondidos encontram-se disponíveis no anexo 

005. A pergunta fundamental do formulário, para fins da presente instrução, é a seguinte: “Na 

sua opinião, a atual ferramenta de pesquisa contratada pelo Senado Federal (Banco de Preços - 

Contrato nº 0085/2014) pode ser substituída pela Cotação ZÊNITE ou pelo Painel de Preços”?  

Para 39% dos participantes da avaliação, o Banco de Preços poderia ser substituído 

pela Cotação Zênite. Somente um respondente afirmou que o Banco de Preços poderia ser 

substituído pelo Painel de Preços. Em contrapartida, mais da metade dos respondentes, ou seja, 

56% de representantes de unidades supridoras como a SPATR, a SEGP, o PRODASEN, e a 

SEGRAF, afirmaram que o Banco de Preços não poderia ser substituído por quaisquer 

ferramentas ora apresentadas, conforme gráficos elaborados pela COCVAP (anexo 006). 

Da leitura dos comentários registrados nas avaliações daqueles que acreditam não ser 

possível a substituição do Banco de Preços pela ferramenta Cotação Zênite, registramos as 

seguintes observações relatadas pelos usuários: 

a) Um avaliador ressaltou que a ferramenta Cotação Zênite ainda carece de 

“implementação de alguns detalhes legais (tal como o item 6 deste questionário) 

para a pesquisa ficar completa tal como o Banco de Preços”. Em outras palavras, 

não permite a pesquisa de preços públicos em fontes diversificadas, quais sejam, 

COMPRASNET, Licitações-e (Banco do Brasil) e Bolsa Eletrônica de Compras 

BEC/SP, atendendo à orientação exarada no Acórdão 1.445/15 - Plenário do TCU; 

b) Outro respondente, registrou que “a ferramenta Cotação Zênite mostra as 

informações apenas do vencedor do certame”, não fornecendo, portanto, os dados 

dos outros participantes. Quanto ao tema, esta COCVAP esclarece que muitas vezes 

o órgão técnico busca outras empresas que participaram de licitações anteriores para 

obter seus dados e, então, solicita propostas para composição da pesquisa, 
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principalmente ao se deparar com uma pesquisa junto a fornecedores que retorna 

poucos orçamentos ou nenhum; 

c) O representante da Coordenação de Telecomunicações da Casa 

(COOTELE/SPATR) afirmou que “a ferramenta não retornou resultados para o 

material de Telefonia chamado extensão telefônica”; 

d) Um usuário expressou que “a Cotação Zênite possui quase todos os recursos do 

Banco de Preços, mas não possui interface tão simples fato que torna o processo 

de pesquisa de preços não tão célere quanto é atualmente”;  

e) O PRODASEN, por meio de um respondente do Serviço de Apoio às Contratações 

de TI (SACTI/NGACTI), afirmou que a ferramenta “não busca todas as 

informações necessárias para fornecer uma Pesquisa de Preços adequada”; e 

f) Ao analisar as funcionalidades e comparar com o Banco de Preços, outro 

respondente ressaltou que a Cotação Zênite “é uma ferramenta útil na pesquisa de 

preços, mas não implementa todos os recursos do Banco de Preços”, verificando 

que “nos testes realizados com os mesmos argumentos de pesquisa sempre 

informou uma quantidade de registros inferior em comparação ao Banco de 

Preços” e por fim, criticou a solução registrando que “para algumas operações a 

interface não é intuitiva”. 

Em relação à ferramenta Painel de Preços, 53% dos respondentes a classificaram como 

“regular”; 35% identificaram como sendo “ruim”; e 12% dos avaliados a definiram como 

“muito ruim”. Foram observadas os seguintes relatos pelos usuários: 

a) Um avaliador destacou que “ainda faltam várias implementações para esta 

ferramenta ficar semelhante ao Banco de Preços”, e complementou afirmando que 

“diversos filtros mencionados neste questionário não foram encontrados”; 

b) Outro respondente, ao analisar as funcionalidades, registrou que “algumas funções 

avaliadas não puderam ser visualizadas na ferramenta”; 
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c) A ferramenta "Painel de Preços" parece em desenvolvimento. Um dos respondentes 

relatou a necessidade de “recarregar a página 3 vezes para que os filtros ficassem 

disponíveis (além de que o carregamento dos próprios filtros é muito lento). Dessa 

forma, acho temerário que o Senado opte por esta plataforma. No futuro - talvez em 

um ou dois anos -, o banco de dados e a própria interface da ferramenta talvez 

fiquem bem melhores, de modo que poderá ser usado amplamente pelo Senado. 

Então, por ora, parece-me prudente que esta ferramenta sirva apenas como 

complementação a alguma principal”. E ainda, acrescentou que “a ferramenta 

"Painel" me parece ser muito mais voltada à própria transparência da 

Administração do que a ser uma plataforma de pesquisa de preços (pelos próprios 

gráficos exibidos)”; 

d) Um representante indicou a impossibilidade de consulta a determinado objeto, 

demonstrando que “a ferramenta Painel de Preços não apresentou resultados para 

alguns materiais que são comprados na Telefonia, tais como conectores RJ45, RJ11, 

extensão telefônica, cordão espiral para telefone”; 

e) Outro respondente, ao analisar a complexidade e celeridade, destacou a “dificuldade 

de entendimento sobre o funcionamento da ferramenta e produção de  relatórios de 

pesquisa” e complementou registrando que o Painel de Preços é uma ferramenta 

“muito lenta”; 

f) O site, de acordo com um dos avaliadores, “é lento e trava constantemente”; 

g) A ferramenta Painel de Preços apresentou instabilidade durante o uso. Para testar 

determinados filtros, um respondente ressaltou que “foi preciso reiniciar a pesquisa. 

Devido a essa falha, algumas funções que, porventura a ferramenta possua, não 

puderam ser visualizadas”; 

h) Outra avaliação registrou que se trata de “um sistema lento e muitas vezes "trava" 

sem oferece qualquer mensagem de apoio”. O avaliador destaca que o Painel de 

Preços “não implementa todos os recursos existentes no Banco de Preços". O 
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representante do PRODASEN ainda afirma que “das 3 ferramentas citadas, essa é 

com certeza a ferramenta menos intuitiva e produtiva”; 

i) Um respondente, ao analisar a eficiência, expressou que “a maior dificuldade da 

pesquisa na ferramenta Painel de Preços está em encontrar uma descrição de objeto 

que seja igual a que se procura”; e 

j) Outro avaliador registrou que “o site do Painel de Preços não é funcional, trava 

muito e não apresenta as opções necessárias para realização de uma pesquisa”; 

Em outro ponto, foi avaliada a usabilidade das ferramentas, ou seja, a disponibilidade 

de interface mais simples com o intuito de facilitar e tornar mais célere o resultado da pesquisa 

pretendida pelo usuário. De acordo com as respostas (anexo 005), 94% dos respondentes 

afirmaram que a ferramenta Banco de Preços propicia maior eficiência na realização da 

pesquisa de preços e apenas um respondente indicou a Cotação Zênite. 

Cabe registrar que a COCVAP consolidou (anexo 006) os dados fornecidos na avaliação 

realizada, sendo que 82% dos respondentes classificaram o Banco de Preços como uma 

ferramenta “muito boa”; 12% identificaram como sendo “boa”; e 6% dos avaliados a 

definiram como “regular”. Já em relação à ferramenta Cotação Zênite, 53% dos respondentes 

a classificaram como “boa”; 41% identificaram como sendo “regular”; e apenas um 

respondente declarou ser “muito boa”. No comparativo das três ferramentas analisadas, o 

Painel de Preços teve a pior avaliação, conforme percentuais já mencionados anteriormente. 

No entendimento desta gestão, a substituição do Banco de Preços pelas ferramentas 

analisadas Cotação Zênite ou Painel de Preços somente seria possível caso não houvesse 

nenhuma objeção técnica para tanto, visto que o objetivo da contratação é o atendimento às 

necessidades de todas as unidades supridoras, pois todas possuem o dever de realizar pesquisa 

de preços nas contratações sob sua responsabilidade, conforme dispõe o art. 12 do ADG n. 

09/2015. 
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Nesse contexto, convém destacar o seguinte trecho do Acórdão TCU n. 1547/2007-Plenário: 

Restrinja os casos de contratação por inexigibilidade àquelas situações em que a 
singularidade do objeto seja tal que justifique a inviabilidade de competição, 
observando, nestes casos, a correta formalização dos processos, instruindo-os com os 
motivos determinantes da singularidade dos serviços, as razões para a escolha do 
fornecedor ou executante, além da justificativa do preço, nos termos do art. 26 e seu 
parágrafo único da Lei nº 8.666/1993. (grifo nosso) 

Assim, à luz do fragmento anteriormente transcrito, a COCVAP entende que os motivos 

determinantes da singularidade dos serviços foram fornecidos pelas observações relatadas pelos 

usuários que responderam ao questionário de avaliação das ferramentas. Infere-se de tais 

observações que o Banco de Preços possui características que o tornam distinto, as quais 

contribuem efetivamente para a realização da pesquisa de preços e, portanto, para o 

procedimento de contratação como um todo, sendo este apenas o meio pelo qual se possibilita 

a consecução do respectivo interesse público inerente a cada contratação. 

A razão para a escolha do fornecedor recai sobre a condição de exclusividade que a atual 

contratada possui sobre o Banco de Preços, a qual é comprovada pelo Atestado de 

Exclusividade emitido pela regional do Paraná da Associação das Empresas Brasileiras de 

Tecnologia da Informação – ASSESPRO em favor da empresa, vide anexo 007. Ainda quanto 

ao atestado, convém destacar a informação de que as seguintes funcionalidades são exclusivas: 

a) Pesquisa de preços públicos em fontes diversificadas, quais sejam, COMPRASNET, 

Licitações-e (Banco do Brasil) e Bolsa Eletrônica de Compras – BEC/SP. Essa 

funcionalidade foi destacada por um dos respondentes, tendo em vista que a 

pluralidade de fontes contribui para a precisão do resultado da consulta; 

b) Atualização diária das bases de dados, permitindo consultas precisas a certames 

homologados até o dia anterior à consulta;  

c) Disponibilidade de todos os preços válidos da licitação e não apenas o menor 

preço. Essa funcionalidade também foi destacada como ponto positivo por um 

respondente; 
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d) Mapa estratégico de compras com e-mail e telefone de fornecedores, facilitando 

a verificação dos preços correntes no mercado. Essa funcionalidade foi destacada 

por um usuário e explicada pela COCVAP anteriormente; 

e) Declaração de Competitividade da LC 123/06 para o atendimento do dever de 

realizar licitações exclusivas; e 

f) Pesquisa em itens sustentáveis para o atendimento do novo objetivo do 

desenvolvimento nacional sustentável. 

Ainda de acordo com o Acórdão TCU nº 1547/2007-Plenário, deve constar dos autos a 

justificativa do preço. Conforme documentos enviados pela empresa, a assinatura do Banco de 

Preços referente a um acesso possui o preço fixo de R$ 7.990,00, mesmo valor atualmente 

cobrado do Senado Federal por acesso. Dessa maneira, verifica-se que o valor cobrado 

encontra-se regular, sendo o mesmo praticado junto a outras seis instituições, conforme o anexo 

008. 

Ademais, além da regularidade dos preços ofertados, é preciso também verificar a sua 

razoabilidade, como elucidado pelo TCU no Acórdão nº 1945/2006, do qual extraímos: 

É obrigatória a consulta aos preços correntes de mercado quando da realização de 
todo e qualquer procedimento licitatório, ainda que se trate de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação. 

Nesse contexto, a pesquisa de preços é um procedimento obrigatório desse processo, 

que se destina a estimar o valor da futura contratação, a fim de se evitar distorções nos valores 

das contratações públicas. Assim, torna-se imperioso carrear aos autos a informação de que 

ainda que ambas as ferramentas (Cotação Zênite e Painel de Preços) ainda que sejam, 

teoricamente, similares, demonstraram que, na prática, não possuem algumas funcionalidades 

encontradas exclusivamente no Banco de Preços, essas enaltecidas pelos Órgãos Técnicos. 

Esta gestão entende que os riscos inerentes às licitações que possuem como remédio a 

pesquisa de preços são, em especial: resultado deserto ou fracassado; e superfaturamento. 

Ambos decorrem de um valor estimado impreciso, sendo o primeiro resultante de um valor 
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estimado abaixo daquele praticado pelo mercado ou mesmo inexequível, ao passo que o 

segundo é fruto de um valor estimado acima dos parâmetros aceitáveis pelos órgãos de controle. 

 

É sabido que estimativas acima da média de mercado tendem a gerar compras mais caras 

para a Administração. Sob esse prisma, apresentamos os seguintes dados extraídos do Relatório 

de Economias Obtidas com Licitações, fornecido pela Comissão Permanente de Licitação – 

COPELI (anexo 009): 

a) Certames realizados em 2016: 

Total de Licitações 
Ano 2016 

Valor Estimado x Valor Licitado 
(Diferença Média %) 

132 -32,11% 

b) Certames realizados em 2017 (até 27 de setembro do presente exercício): 

Total de Licitações 
Até 27/09/2017 

Valor Estimado x Valor Licitado 
(Diferença Média %) 

94 -29,76% 

Desse modo, foi analisada nos anos de 2016 e 2017 a redução percentual da diferença 

média entre o valor estimado e o valor licitado, ou seja, até o momento, o valor estimado tem 

se aproximado daquele licitado. Além disso, como órgão responsável pela ratificação das 

pesquisas de preços elaboradas pelos órgãos técnicos, esta COCVAP entende que os valores 

estimados pelas pesquisas permitem que o certame seja atrativo e, assim, ocorra a fase de 

disputa entre as licitantes, sem, no entanto, produzir o risco de superfaturamento, visto que a 

preferência é pela utilização de preços de outras contratações públicas, em atendimento ao 

Acórdão do TCU nº 1445/2015-Plenário7. 

 

                                                 
7 Acórdão do TCU nº 1445/2015-Plenário, item 9.3.2. para fim de orçamentação nas licitações de bens e serviços, 
devem ser priorizados os parâmetros previstos nos incisos I e III do art. 2º da IN SLTI/MPOG 5/2014, quais sejam, 
"Portal de Compras Governamentais" e "contratações similares de outros entes públicos", em detrimento dos 
parâmetros contidos nos incisos II e IV daquele mesmo art. 2º, isto é, "pesquisa publicada em mídia especializada, 
sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo" e "pesquisa com os fornecedores", cuja adoção deve ser 
vista como prática subsidiária, suplementar. 
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É importante ressaltar que é justamente essa pesquisa por outras contratações públicas 

similares que as ferramentas Banco de Preços, Cotação Zênite e Painel de Preços se propõem 

a simplificar, visto que a pesquisa direta no Sistema COMPRASNET é de difícil utilização e 

não dispõe dos filtros necessários, tendo o Tribunal de Contas da União, no âmbito do Acórdão 

nº 217/2016-Plenário, decidido por solicitar à Secretaria de Logística e Tecnologia da 

Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SLTI/MPOG) que “avalie a 

viabilidade da criação e disponibilização de ferramenta de pesquisa de preços no Portal de 

Compras Governamentais”. 

 

Com o intuito de atender à solicitação do Acórdão nº 217/2016-Plenário do TCU, se 

percebe que o Ministério do Planejamento tem envidado esforços em aprimorar as informações 

fornecidas pelo COMPRASNET, por exemplo, com o desenvolvimento da ferramenta Painel 

de Preços. Contudo, até o momento, a solução não abrange todos os recursos disponibilizados 

pela atual ferramenta contratada, Banco de Preços. 

 

Nesse ponto, ressaltamos a mensagem eletrônica (anexo 010) encaminhada em 20/09/2017 

pelo Coordenador-Geral dos Sistemas de Compras Governamentais – CGSCG do Ministério do 

Planejamento, Sr. Daniel Mirando Pontes Rogério, esclarecendo que a ferramenta Painel de Preços 

não contempla a seguintes funcionalidades fornecidas pelo Banco de Preços: 

a) Pesquisa de preços públicos em fontes diversificadas, quais sejam, COMPRASNET, 

Licitações-e (Banco do Brasil) e Bolsa Eletrônica de Compras BEC/SP, atendendo à 

orientação exarada no Acórdão 1.445/15 - Plenário do TCU. O Painel de Preços 

somente permite a consulta ao COMPRASNET; 

b) Atualização diária em relação às fontes pesquisadas. Cabe ressaltar que a ferramenta 

Painel de Preços possui atualização mensal, ou seja, a cada 30 (trinta) dias, conforme 

informou sua equipe de desenvolvimento da ferramenta em consulta pela COCVAP; 

c) Pesquisa de preços públicos utilizando o filtro "Por Marca" do objeto pretendido. A 

COCVAP verifica que tal funcionalidade é utilizada por alguns órgãos técnicos ao 
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pesquisarem, por exemplo, peças, componentes ou serviços para determinado objeto 

que requerem a especificidade do fabricante; 

d) Possibilidade de gerar mapas estratégicos de fornecedores cadastrados como 

Microempresas - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, por meio do código de 

determinado material (CATMAT) ou do serviço pretendido (CATSER), a fim de 

declarar a competitividade e atendimento do dever de realizar licitações exclusivas, 

atendendo à determinação da Lei Complementar 123/2006; Lei Complementar 

147/2014 e Decreto nº 8.538/2015. A ferramenta Banco de Preços emite “declaração 

de competitividade da LC 123/06”, conforme demonstrado na Carta de Exclusividade 

(anexo 007); 

e) Pesquisa de preços públicos com filtro que somente busca "itens sustentáveis"; e  

f) A ferramenta permite salvar no próprio sistema a pesquisa realizada com o nome do 

objeto pretendido a fim de possibilitar a consulta posteriormente pelo usuário.  

Registre-se que a SADCON está envidando esforços junto ao Ministério do Planejamento 

para que a ferramenta Painel de Preços possa, no futuro, possivelmente numa próxima análise do 

objeto do Contrato nº 0085/2014, atender a todas funcionalidades fornecidas pelo Banco de Preços, 

vislumbrando a gratuidade da prestação dos serviços por ora exclusivos e contratados pela Casa.  

Entretanto, até a presente data, a COCVAP/SADCON não identificou nenhuma 

ferramenta que atendesse, por completo, todas as funcionalidades contempladas pelo Banco de 

Preços e, conforme relato dos Órgãos Técnicos, importantes na execução da pesquisa de preços. 

Foi o que se julgou pertinente relatar. Respondemos, a seguir, aos questionamentos exarados 

no Memorando nº 0232/2017-SEPCO, NUP 00100.082831/2017-10. 

Diante das informações carredas aos autos, esta gestão se manifesta pelo interesse na 

prorrogação do Contrato nº 0085/2014, firmado com a empresa NP CAPACITAÇÃO E 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. para assinatura da ferramenta eletrônica Banco de Preços, 

no valor negociado de R$ 31.960,00, composta de dezesseis acessos simultâneos. 
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O número sequencial do item no Plano de Contratações 2017 é o 2017000009, ao qual o 

presente processo encontra-se devidamente vinculado, em respeito ao inciso I do art. 17 do Ato da 

Diretoria-Geral nº 09/2015. 

A contratada concordou com a renovação da avença “por mais 12 meses com as mesmas 

condições contratuais, declarando, de igual modo, a não ocorrência de reajuste de preços” e 

encaminhou documentação para a renovação contratual conforme anexo 002.  

Por se tratar de prorrogação de contrato firmado com fulcro no caput do art. 25 da LLC, 

entendemos que não há de se falar em pesquisa de preços ampla, conforme determina o art. 12 do 

ADG n. 09/2015. Contudo,  em atendimento ao Acórdão TCU nº 1547/2007-Plenário, foram 

anexados documentos idôneos para comprovação da regularidade dos preços, bem como instruída 

sua razoabilidade, conforme Acórdão TCU nº 1945/2006. 

Ante o exposto, sugerimos o encaminhamento dos autos à autoridade competente para que 

delibere sobre as justificativas apresentadas para a escolha da ferramenta, a razoabilidade dos preços 

ofertados para a prorrogação em comento e, por fim, a continuidade da instrução visando à 

prorrogação do Contrato nº 0085/2014. 

Respeitosamente, 

 
(verificar assinatura digital) 

EMERSON JADER PANDINI 
Coordenador da COCVAP 

De acordo. 

À DGER, nos termos anteriormente solicitados pela gestão do Contrato nº 0085/2014. 

 
 

(verificar assinatura digital) 
RODRIGO GALHA 
Diretor da SADCON 


