
Pregão Eletrônico

Visualização de Recursos, Contra-Razões e Decisõess

CONTRA RAZÃO:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Pregão Eletrônico n.º 005/2017

QUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME. (QUBO), inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ)
n.º  CNPJ  15.473.637/0001-72,  por  seu  representante  legal,  Sr.  Hélio  Zveiter  Trigueiro,  já  devidamente
qualificado no presente Procedimento Licitatório (PL), vem à presença de Vossa Excelência, com base na Lei n.º
8.666,  de 1993,  na Lei  n.º  10.520,  de 2002,  no Decreto  n.º 5.450,  de 2005,  além das normas edilícias
pertinentes, protocolizar

CONTRA-‐RAZÕES AOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

das  empresas  TOCCATO  TECNOLOGIA  EM  SISTEMAS  LTDA  (TOCCATO),  e  FIRST  DECISION  TECNOLOGIA
INOVADORA  E  INFORMÁTICA  LTDA  (FISRT  DECISION),  demonstrando  os  equívocos  em  que  incidem  as
recorrentes  e  o  pleno  cumprimento  do  objeto  editalício  pela  recorrida,  o  que  possibilita  que  se  sagre
definitivamente vencedora do certame, com a assinatura do contrato e entrega do objeto da licitação.

Parte 1: Preliminar

O  Pregão  Eletrônico  é  modalidade  de  licitação  para  aquisição  de  bens  comuns,  pelo  MENOR PREÇO.  As
licitantes,  inconformadas,  protocolizaram  recursos  nos  quais,  com  base  em  suposições,  buscam  levantar
dúvidas sobre a qualidade e capacidade técnica da QUBO. Deve-‐se explicitar, todavia, que a recorrida ofertou
PREÇO MUITO INFERIOR em relação às outras recorrentes, em licitação do tipo menor preço. O estudo dos
questionamentos técnicos indicados pelas recorrentes é conclusivo no sentido de que são indevidos, na medida
em que a QUBO CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS EDITALÍCIOS, inclusive tendo submetido sua Solução a
AVALIAÇÃO TÉCNICA CRITERIOSA E EXITOSA, de modo que obteve a APROVAÇÃO do CNMP, na forma do
Edital.

Essa análise inicial leva a primeira indagação relevante, qual o resultado útil que os licitantes buscam obter com
os recursos administrativos?

Com atenção  aos  argumentos  expostos,  é  razoável  e  proporcional  entender  que  as  licitantes  recorrentes
buscam apenas tumultuar o procedimento licitatório, contra o interesse da Administração Pública inclusive, que
é justamente obter o quanto antes a Solução objeto da licitação, na forma e segundo o preço ofertado pela
QUBO.
ADMINISTRATIVO.  PREGÃO  ELETRÔNICO.  DESCLASSIFICAÇÃO  DA  LICITANTE  VENCEDORA.
INADMISSIBILIDADE.
Desclassificar licitante por infringência insignificante e puramente formal é levar longe demais o princípio da
vinculação das partes às regras do edital, tanto, mais que, sob o aspecto material, como acima demonstrado,
não  houve  inobservância  da  lei  concursal.  Sanção  procedimental  que  representaria  prejuízo  ao  interesse
público, ao menos em termos de perdas de tempo e dinheiro. (AMS 427 PR 2007.70.00.000427-‐0, Relator
Valdemar Capeletti, Quarta Turma, Julgamento 30/04/2008, Publicação D.E. 12/05/2008)

Parte 2: Do Mérito
Contestação dos fundamentos dos recursos

Cabe esclarecer,  que toda documentação exigida no Edital  foi  entregue ao CNMP, tendo sido devidamente
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aprovada. É no mínimo estranho o fato da recorrente FIRST DECISION apresentar suposições quanto ao não
atendimento de requisitos de habilitação, especificamente ao item 10.3.7.

Ao contrário do que propõe o recurso administrativo, o CNMP considerou apta a documentação apresentada
tendo inclusive passado para a fase de amostra da solução conforme item 1.20. Da Amostra.

Causa ainda mais estranheza o argumento da empresa TOCCATO de que a QUBO não apresentou a amostra
conforme “item 1.20.5 - A amostra consiste na instalação e configuração em ambiente de desenvolvimento da
contratante das  licenças de uso da solução.  A  solução configurada será utilizada na criação,  publicação e
visualização de painéis de informação formados por tabelas e gráficos;”

A própria decisão da comissão do CNMP aprovando toda documentação e atestando a solução apresentada pela
QUBO, afastam qualquer argumento trazido pela recorrente.

O edital no seu item 5.17 é claro no sentido de que é a CONTRATANTE que fará a avaliação.

“Item 5.17 A partir da instalação e configuração da amostra, a avaliação será realizada pela CONTRATANTE com
apoio presencial de técnicos da contratada em até 5 (cinco) dias úteis, a fim de verificar o atendimento aos
requisitos dispostos neste documento. “

Recurso da FISRT DECISION

Em  sua  elucubração,  a  FISRT  DECISION  alega  a  ocorrência  de  falta  de  comprovação  ao  item 10.3.7  e
consequência a não observância do Edital, segundo a sua interpretação.

Ao contrário do que propõe a empresa recorrente, o item 10.3.7., do Edital de fato foi cumprido conforme
demonstrado abaixo:

Uma simples consulta ao sitio na internet da empresa Tableau poderia sanar tal duvida.
Imagem site da Tableau dia 23/05/2017

• https://www.tableau.com/partners/reseller

Se a QUBO não tivesse parceria com a TABLEAU, porque figuraria no site do fabricante do produto ofertado na
referida licitação?

Diferentemente do que alega a FIRST DECISION a Sra. Wivian Regina Sant`Ana Linz é a responsável pelos
parceiros  da  Tableau  no  Brasil.  A  carta  possui  data,  assinatura  e  identifica  os  Produtos  que  podem ser
comercializados pela QUBO, conforme exigido no Edital.

Contrato Parceria QUBO e TABELAU

Não resta dúvida que a argumentação trazida pela FIRST DECISION é completamente descabida e não deve
prosperar.

Recurso da TOCCATO

A empresa, TOCCATO alega que a amostra apresentada não possibilitou a comprovação de atendimento integral
ao especificado nos seguintes itens do Anexo I do Edital: 1.7.6, 1.8.1, 1.8.6, 1.8.16, 1.8.17, 1.9.1, 1.12.11 e
1.13.2.

A  recorrente  abusa  do  seu  direito  de  ampla  defesa,  elencando  argumentos  sem se  ater  a  fundamentos
consistentes,  misturando  conceitos  técnicos  de  informática  e  jurídicos  com  conceitos  comerciais,
confundindo-os, com o intuito de induzir em erro a Sra. Pregoeira.

No presente caso, a QUBO cumpriu todos os requisitos legais e técnicos conforme analise técnica da comissão
criada pelo CNMP.

Conclusão da Avaliação Técnica
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Para  impor  uma  lógica  no  conhecimento  da  manifestação  da  TOCCATO,  se  delimitará  o  objeto  de  sua
contestação:

1) Itens do Anexo I do Edital: 1.7.6, 1.8.1, 1.8.6, 1.8.16, 1.8.17, 1.9.1, 1.12.11 e 1.13.2.

Item 1.7.6 “Deverá possuir ferramenta/recursos de mapeamento de dados sem necessidade de aquisição de
outros produtos ou outros tipos de licenças para esse fim”.

Foi atendido e comprovado conforme Planilha Técnica e homologado pelo órgão técnico do CNMP.  

O Tableau possui nativamente diversos recursos de mapeamento e preparação de dados que são simples de
utilizar e não necessitam de qualquer produto externo e programação conforme alega a recorrente, o que
facilita a utilização dos seus recursos pelas áreas de negócio. Segue abaixo uma lista destes recursos:

1.      Interpretador de dados (https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/data_interpreter.html)
2.      Dinamizar dados (https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/pivot.html)
3.      Dividir dados
(https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/qs_split.html)
4.      União de dados
(https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/union.html)
5.      Cross database join (https://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/qs_data_integration.html)

Estes recursos além do Data Server do Tableau que faz a gestão dos metadados publicados no Tableau Server,
garantem o atendimento integral deste requisito.

Item  1.8.1.  “Permitir  escalabilidade  horizontal  por  meio  de  cluster  e  load  balance  entre  equipamentos
servidores sem custo adicional com licenças ou funcionalidades para a contratante;”.

Foi atendido e comprovado conforme Planilha Técnica e homologado pelo órgão técnico do CNMP.  

É notório que a TOCCATO possui  total desconhecimento técnico sobre a solução de alta disponibilidade do
Tableau Server, bem como quais são as funções dos 12 processos que compõem a solução. Portanto, vamos aos
esclarecimentos:

O Tableau Server é escalável tanto verticalmente quanto horizontalmente.

No caso do escalonamento horizontal, este é realizado através da distribuição dos processos do Tableau Server
em diferentes máquinas (workers) que irão trabalhar em suportar a carga gerada pelos usuários ao sistema.

O processo citado pela TOCCATO, Repositório, dito como não escalável e essencial para o funcionamento do
sistema. Sendo este sim um processo importante para o sistema, como todos os demais, uma vez que se trata
da base de dados interna do servidor. Este processo não responde por qualquer carga gerada por usuários ou
ações  agendadas.  Caso  haja  uma  falha  fatal  na  máquina  (worker)  na  qual  este  processo  está  ativo,
automaticamente é ativado este mesmo processo em uma segunda máquina (previamente definida), sendo que
esta transição ocorre sem que haja indisponibilidade no ambiente e portanto, sem que haja qualquer tipo de
comprometimento para o usuário final.

  Os processos responsáveis por sustentar a carga do sistema, e que devem ser devidamente distribuídos para
que se tenha ganho de performance em cluster, são o Servidor de Aplicativos, VizQL Server, Servidor Cache,
Pesquisar  e  Procurar,  Processador  em  segundo  plano,  Servidor  de  dados,  Processador  de  dados  e
Armazenamento de arquivos.

 Por definição balanceamento de carga significa distribuir a carga entre os servidores a fim de que se tenha um
melhor desempenho,  o  que não é igual  a  distribuição de todos os processos,  mas sim a distribuição dos
processos responsáveis pela carga.

O mesmo também é verdade para o segundo processo citado, Serviço de Licenciamento, que também não é
responsável por carga de sistema, mas sim validar se o sistema está devidamente licenciado e portanto, não há
necessidade de ser distribuído. Este processo é executado exclusivamente no servidor Primário, razão pela qual
é possível ter apenas um servidor primário. Sendo que no caso de uma falha fatal no mesmo, que ocasione a
sua parada, o sistema (cluster) permanecerá ativo e operante. Período este que deverá ocorrer a próxima
execução do processo de licenciamento. Por esta razão é que sugerimos a adição de um servidor primário de
backup. Vale ressaltar, mais uma vez que não há relação com distribuição de carga, mas sim com o processo de
validação do licenciamento.

 No  último  parágrafo,  a  TOCCATO expressa  uma  tentativa  irresponsável  de  estimar  o  comportamento  do
sistema no caso de uma indisponibilidade do Repositório. Além de uma análise equivocada em termos do seu
impacto, este é um cenário inexistente, pois o repositório seria ativado em uma outra máquina (worker) no
caso de uma falha.
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No documento “Tableau Server  10.0 -  Alta  disponibilidade: possibilitando análises essenciais escalonáveis”,
acessível  online  através  do  link:  https://www.tableau.com/pt-br/learn/whitepapers/tableau-server-
high-availability-delivering-mission-critical-analytics-scale)  são  detalhados  tecnicamente  todos  processos  de
alta disponibilidade do Tableau com pleno atendimento aos requisitos do edital.

Item 1.8.6  Dispor de banco de dados próprio com tecnologia analítica-colunar de armazenamento em memória
(“in memory”);”

Foi atendido e comprovado conforme Planilha Técnica e homologado pelo órgão técnico do CNMP .

O Tableau  Data  Extract  (TDE)  é  uma base  de  dados  colunar  e  própria  da  Tableau  que  utiliza  tecnologia
in-memory, onde existe a possibilidade de conexão em tempo real (live) ou via extrato (TDE), bem como é
possível alternar entre as duas opções a qualquer momento.

O Tableau Data Extract (TDE) é uma imagem instantânea e comprimida de dados armazenados e carregado na
memória conforme necessário para renderizar um Tableau Viz. O TDE possui uma arquitetura otimizada de
processamento que possibilita a utilização otimizada de recursos computacionais, e dos dados mapeados no
formato “memory-mapped file” os dados são armazenados e mantidos em memória em sua totalidade ou de
maneira parcial. Este é um ponto de extrema relevância pois com sua arquitetura otimizada o Tableau tem
capacidade de trabalhar com análises de dados em memória com volumes superiores ao total  de RAM do
servidor devido a capacidade otimizada de lidar com a utilização da memória para acesso aos dados.

No artigos  “Understanding Tableau Data  Extracts”,  “The In-Memory Revolution”,  “In-Memory or Live Data:
Which Is  Better?”  (disponíveis  nos  links abaixo) são explicados em detalhes toda a  capacidade  colunar  e
in-memory do produto que atendem de maneira integral aos requisitos exigidos no edital

https://www.tableau.com/about/blog/2014/7/understanding-tableau-data-extracts-part1
https://www.tableau.com/about/blog/2011/08/memory-revolution-12545
https://www.tableau.com/learn/whitepapers/memory-or-live-data

Em relação ao teste proposto pela TOCCATO, o mesmo não possui sentido algum, e demonstra novamente o
caráter protelatório e a falta de argumentos técnicos para impugnação da habilitação, pois o Tableau Workbook
armazena informações  referentes  aos  gráficos e  dashboards  que estão sendo construídos.  Como qualquer
arquivo de aplicação desktop, não é possível que este seja editado ou excluído durante o seu uso sem que haja
perda de informação ou inconsistências. Caso o objetivo seja compartilhamento ou uso simultâneo, o Tableau
Workbook deve ser publicado no Tableau Server e isto garantirá o acesso simultâneo entre os usuários.

Item 1.8.16 “Para as camadas servidora e cliente, a solução deve disponibilizar mecanismo de depuração de
painel de informação com performance insatisfatória, onde, dentre outras, seja possível destacar problemas
associados a uma consulta lenta ou à “renderização” de tela;”

Foi atendido e comprovado conforme Planilha Técnica e homologado pelo órgão técnico do CNMP
O Gravador de Desempenho utilizado pelo Tableau é um depurador detalhado que utiliza os conceitos de análise
visual da Tableau para permitir uma análise mais rápida e eficaz de um eventual problema de performance
permitindo a avaliação de cada etapa do referido dashboard, desde a conexão e carga de dados ao tempo de
renderização em tela.
Com  este  recurso  robusto  e  detalhado  de  Registro  de  desempenho,  o  Tableau,  registra  informações  de
desempenho sobre eventos importantes à medida que existe interação com uma pasta de trabalho. É possível
visualizar as métricas criadas pelo Tableau para analisar e solucionar diferentes eventos que são conhecidos por
afetar o desempenho dos relatórios entre elas: Execução de consultas,Codificação geográfica, Conexões com
fonte de dados, Cálculos de layout, Geração de extrações,Junção de dados, Renderização do servidor entre
outras.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/perf_record_create_desktop.html
https://onlinehelp.tableau.com/current/server/pt-br/perf_record_interpret_server.htm

A TOCCATO defende novamente, uma visão muito limitada, na qual tenta desqualificar o processo de depuração
da Tableau pelo  simples fato de ele ser  gráfico,  amigável  e interativo.  Com sua capacidade detalhada de
fornecimento de informações e monitoramento de desempenho a solução atende por completo aos requisitos
exigidos no edital

Item 1.8.17 “A solução deve ser capaz de criar e de gerenciar agendamentos de cargas do tipo completa ou
incremental, com capacidade de notificação em caso de falhas;” 

Foi atendido e comprovado conforme Planilha Técnica e homologado pelo órgão técnico do CNMP .

A TOCCATO em mais  uma elucubração extrapola e cria sua própria interpretação dos requisitos  editalícios
criando situações hipotéticas e sem relação direta com o requisito do edital.
No mesmo link citado pela TOCCATO, porém, para que fique mais evidente, citado abaixo em português, (pois
pode ter havido dificuldade de interpretação do inglês) http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br
/extracting_refresh.html
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Em seu primeiro parágrafo, é explicitado que os extratos podem ser realizados de duas formas, a primeira uma
atualização completa e a segunda, uma atualização incremental, conforme exigência.
“Quando os dados subjacentes são alterados, você pode atualizar a extração selecionando uma fonte de dados
no menu Dados e selecionando Extração > Atualizar. As extrações podem ser configuradas para atualização
completa, substituindo todos os dados com o conteúdo da fonte de dados subjacente, ou para atualização
incremental, adicionando apenas as novas linhas desde a última atualização.” (Grifo Nosso)
Ora o referido manual demonstra ipsis litteris, o pleno atendimento do requisito tal como a exigência do edital.

Adicionalmente, de acordo com a exigência do item 1.8.17 também é possível configurar o Tableau Server para
envio de e-mail em caso de falhas. https://www.tableau.com/pt-br/about/blog/2016/6/extract-refresh-fail-get-
email-alert-tableau-10-55661  Logo,  de  maneira  inequívoca,  fica  mais  uma  vez  demonstrado  o  completo
atendimento as exigências do edital.

Item 1.9.1 “A solução deve utilizar fontes de dados por meio de leituras diretas (em tempo real) dos dados de
origem (e.g. base Oracle), assim como manipular dados disponibilizados/carregados diretamente em memória
(“in memory”);”

Foi atendido e comprovado conforme Planilha Técnica e homologado pelo órgão técnico do CNMP .
O Tableau  Data  Extract  (TDE)  é  uma base  de  dados  colunar  e  própria  da  Tableau  que  utiliza  tecnologia
in-memory, onde existe a possibilidade de conexão em tempo real (live) ou via extrato (TDE), bem como é
possível alternar entre as duas opções a qualquer momento.

O Tableau Data Extract (TDE) é uma imagem instantânea e comprimida de dados armazenados e carregado na
memória conforme necessário para renderizar um Tableau Viz. O TDE possui uma arquitetura otimizada de
processamento que possibilita a utilização otimizada de recursos computacionais, e dos dados mapeados no
formato “memory-mapped file” os dados são armazenados e mantidos em memória em sua totalidade ou de
maneira parcial. Este é um ponto de extrema relevância pois com sua arquitetura otimizada o Tableau tem
capacidade de trabalhar com análises de dados em memória com volumes superiores ao total  de RAM do
servidor devido a capacidade otimizada de lidar com a utilização da memória para acesso aos dados.

No artigos  “Understanding Tableau Data  Extracts”,  “The In-Memory Revolution”,  “In-Memory or Live Data:
Which Is  Better?”  (disponíveis  nos  links abaixo) são explicados em detalhes toda a  capacidade  colunar  e
in-memory do produto que atendem de maneira integral aos requisitos exigidos no edital

https://www.tableau.com/about/blog/2014/7/understanding-tableau-data-extracts-part1
https://www.tableau.com/about/blog/2011/08/memory-revolution-12545
https://www.tableau.com/learn/whitepapers/memory-or-live-data

Em relação ao teste proposto pela TOCCATO, o mesmo não possui sentido algum, pois o Tableau Workbook
armazena informações referentes aos gráficos e dashboards que estão sendo construídos e não guarda relação
com a exigência do edital. Como qualquer arquivo de aplicação desktop, não é possível que este seja editado ou
excluído  durante  o  seu  uso  sem que  haja  perda  de  informação  ou  inconsistências.  Caso  o  objetivo  seja
compartilhamento  ou  uso  simultâneo,  o  Tableau  Workbook  deve  ser  publicado  no  Tableau  Server  e  isto
garantirá o acesso simultâneo entre os usuários.

Item 1.12.11 “Possuir integração global entre os painéis de informações abrigados um mesmo documento, para
que  o  valor  selecionado  em  um  deles  interfira  automaticamente  nos  outros  que  possuam  informações
relacionadas ao primeiro”

Foi atendido e comprovado conforme Planilha Técnica e homologado pelo órgão técnico do CNMP .

A TOCCATO confunde o conceito de automático com a simples habilitação de uma funcionalidade, haja visto que
a integração entre painéis pode ser algo desejado ou não pelo usuário, e o mesmo deve ter a opção de utilizar
ou não esta integração. A chamada integração global entre os painéis é realizada pelo Tableau através da
funcionalidade ações. Além da comprovação técnica realizada pela comissão técnica do CNMP na avaliação da
solução que demonstrou de maneira irrefutável o  atendimento ao requisito  a  documentação técnica provê
informações detalhadas sobre a fácil e básica funcionalidade de integração de painéis.

http://onlinehelp.tableau.com/current/pro/desktop/pt-br/actions.html

Vale ressaltar que a TOCCATO revela um total desconhecimento das funcionalidades do Tableau ao citar o
exemplo de que caso existam 10 gráficos em um painel, todos devem ser configurados individualmente para
que o relacionamento ocorra, o que não é uma verdade, pois isto pode ser realizado com um click ao selecionar
“Usar como filtro” no canto superior direito do gráfico. Isto mais uma vez evidencia a característica automática
deste recurso, pois se não fosse automático, como seria possível com apenas um click?

Por fim, em todo mundo milhares de usuários usam os produtos da Tableau para exploração de dados sendo
reconhecidamente líder no segmento de Inteligência de Negócios e Descoberta de Dados, o que prova mais
uma vez a qualidade do produto e o seu valor para exploração de dados.

Item 1.13.2 “Permitir operações de “slice and dice”,“on the fly”, como estratégia de segmentação, visualização e
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compreensão dos dados, repetindo-as até que a análise alcance um nível de detalhe capaz de revelar dados sob
uma nova perspectiva;”

Foi atendido e comprovado conforme Planilha Técnica e homologado pelo órgão técnico do CNMP .

De maneira não surpreendente, pois o fez em todos os itens recorridos, a TOCCATO em mais um devaneio,
volta a criar sua própria interpretação dos requisitos editalícios criando situações hipotéticas e pior criando seus
próprios conceitos sobre o que venha ser considerada a funcionalidade de “Slice and Dice” sem relação direta
com o requisito do edital.
Primeiramente vale esclarecer que  o  requisito em questão não faz  qualquer  menção a  impossibilidade de
utilização do modo de edição para realizar o slice and dice.

De qualquer forma, para que fique de maneira clara e compreensível a realização a ação(Slice and Dice), é a
quebra da informação em porções cada vez menores a fim de examinar a informação em diferentes níveis, é
perfeitamente possível e básica no Tableau com a utilização de filtros, ações e hierarquias como muito bem
demonstrada pela equipe técnica do CNMP.
O termo (Slice and Dice) pode ser comparado ao drilldown, que é o processo de dividir uma área de informação
em camadas menores em uma hierarquia, com a finalidade de se detalhar a análise dos dados em um nível
significante para análise de dados e negócio, sendo realizado de maneira intuitiva, incontroversa e “on the fly”
com o uso do Tableau.
Ainda no campo dos esclarecimentos, sim, o conceito de “slice and dice” engloba a funcionalidade de filtro, ao
contrário do que alega a recorrente, o que demonstra o total conhecimento e capacitação do corpo técnico do
CNMP na condução da avaliação técnica realizada e no julgamento do referido item.
Por fim, ao utilizar o modo de edição do Tableau Server o usuário pode expandir ainda mais o seu poder de
analisar o dado, podendo adicionar novas dimensões as análises já criadas ou mesmo criar novos gráficos e
dashboards,  sem  que  isso  interfira  no  acesso  de  outros  usuários  no  painel.  Ambas  as  abordagens  são
realizadas “on the fly” conforme exigência do requisito técnico.

Parte 3: Os Pedidos

Em função de todos os argumentos expostos, requer-‐se seja:

1. Não sejam acatados os recursos administrativos das recorrentes, motivo pela qual os mesmos não devem
ser conhecidos.
2. Após o julgamento de mérito das manifestações recursais, seja reconhecido que a QUBO cumpriu todos os
requisitos editalícios, sendo a sua proposta a de menor preço e a mais vantajosa à Administração Pública,
declarando-a, de forma definitiva,  vencedora do certame, passando- se às fases seguintes dessa licitação,
notadamente adjudicação, homologação e assinatura do contrato.

Termos em que, Pede Deferimento.
Brasília, 25 de maio de 2017.

_____________________________________________________
Hélio Zveiter Trigueiro
Representante Legal

Fechar
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