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ATA DA SESSÃO PÚBLICA

TOMADA DE PREÇOS nº. 01/2020

PROCESSO Nº. 23291.001184/2020-54

 

Aos 30 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 10 horas e 03 minutos, reuniu-se a Comissão Especial de
Tomada de Preços, constituída pela Portaria nº. 108 de 17 de maio de 2020, tendo como membros presentes os
servidores Anderson Franciel de Castro, Alane Silva Pacheco, Joel Nogueira Gonçalves, e Joellington Santos Sandes
(online) sob a Presidência do primeiro, deu-se à abertura da Sessão Pública Online, via WEBCONF-RNP para abertura
dos envelopes das propostas referentes à Tomada de Preços nº. 01/2020, que tem como objeto: Construção de Edifício
para Almoxarifado no Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia da Bahia (IFBA). Na data e horário marcados,
compareceram online, o senhor Caio Ribeiro Macedo CPF 068.630.285-06, representando a RJV
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA sediada no município de Salvador – BA; o senhor Gleno Carvalho de
Castro Abreu, CPF 908.419.305-97, representando a DINAMICUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP sediada no
município de Salvador – BA; o senhor Carlos Leones Santos Almeida, CPF 020.083.955-10, representando a
FERNANDES & ALMEIDA CONSTRUTORA LTDA; sediada no município de Itabuna – BA; a senhora Bethsaber da
Silva Bezerra, CPF 708.976.625-04, representando a SILVA E BEZERRA CONSTRUTORA EIRELI, sediada no
município de Itabuna-Ba; Iniciada a Sessão, o Sr. Presidente Anderson Franciel solicita aos licitantes que insiram na pasta
o documento pessoal de identidade de cada representante, apresenta os envelopes devidamente lacrados. Iniciando com a
abertura dos envelopes, sendo o primeiro da Empresa FERNANDES & ALMEIDA, informando o valor global de R$
289.468,79 (duzentos e oitenta e nove mil  quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos.) disposto para
todos os presentes. Em seguida abre o envelope da empresa SILVA E BEZERRA CONSTRUTORA, informando valor
global de R$ 269.251,51 (duzentos e sessenta e nove mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos.)
disposto para todos os presentes. Em seguida abre o envelope contendo a proposta da empresa DINAMICUS
EMPREENDIMENTOS, informando o valor global de R$ 316.609,87 (trezentos e dezesseis mil seiscentos e nove reais
e oitenta e sete centavos.) disposto na proposta a todos os presentes. Por fim abre o último envelope, sendo da empresa
RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA, informando o valor global de R$ 250.091,76 (duzentos e cinquenta mil
e noventa e um reais e setenta e seis centavos.) disposto a todos os presentes. Dando segmento, o Sr. Presidente junto ao
Sr. Joel rubricam as páginas das propostas apresentadas. As propostas seguem para a digitalização, sendo
disponibilizadas a todos os presentes. Com todas as propostas digitalizadas, a Sra. Alane faz upload de todos os
arquivos, dispondo-os para que sejam analisados por todos os presentes na sessão. Foi identificado o empate ficto nos
termos da lei 123/2006 entre as propostas da empresa Construtora Silva e Bezerra e a empresa RJV Empreendimentos e
Engenharia, sendo concedida à primeira prazo de 60 minutos conforme subitem 10.6.2 do Edital, a partir das 11h10 para
apresentar uma nova proposta. Em seguida segue para a análise dos cálculos nas propostas pela Comissão e pelos
licitantes. O Sr. GLENO informa que se desligará da sessão às 11h47. Terminado o prazo às 12h10, a Sra. Bethsaber
informa que desistiu de formular uma nova proposta. O Sr. Presidente suspende a sessão às 12h19, e informa que o
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retorno será às 13h30. Retomada à Sessão às 13h35 com todos os presentes, a Comissão faz análise da documentação
da empresa RJV, essa que apresentou o menor valor global. O Sr. Presidente abre para alegações dos licitantes. O Sr.
Carlos alega que a empresa RJV está realizando a cobrança de encargos sociais de forma duplicada no B.D.I como INSS
desonerado e no detalhamento da composição preços unitários o que pode caracterizar superfaturamento ou sobrepreço;
o mesmo se aplica a empresa Silva e Bezerra, faz constar também que a empresa RJV está com alíquota de ISS de 2,5%,
a mesma não sendo empresa do Simples Nacional o que pode carcterizar uma possível sonegação tributária. No caso da
Silva Bezerra sendo ela do Regime Simples Nacional apresenta PIS e COFINS com alíquota máxima e ISS com alíquota
reduzida. Sr. Caio alega que a proposta foi elaborada levando em consideração as exigências do Edital e sua alíquota está
correta devido ao fato de estar sendo calculada em cima do valor bruto e o ISS ser calculado apenas pelo valor do
serviço, não havendo indícios de sonegação. Sem mais alegações dos demais licitantes, o Sr. Presidente prossegue
declarando a empresa RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA vencedora deste certame. Aberto para a
intenção de recursos, A Sra, Bethsaber, manifesta pela desistência de recurso. O Sr, Carlos, manifesta pela desistência de
recurso. O Sr, Gleno, manifesta pela desistência de recurso. Findada a Sessão, o Sr. Presidente da Comissão informa que
o resultado do julgamento das propostas será publicado no Portal do IFBA - Eunápolis. Nada mais havendo a declarar, a
presente ata foi lavrada e segue assinada pela Comissão e pelos presentes.

 

Eunápolis, 30 de Dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON FRANCIEL DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 30/12/2020, às 15:30, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALANE SILVA PACHECO, Membro da Comissão, em
30/12/2020, às 15:28, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOEL NOGUEIRA GONCALVES, Membro da Comissão, em
30/12/2020, às 15:29, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOELLINGTON SANTOS SANDES, Assistente  em
Administração, em 30/12/2020, às 15:38, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por Gleno Carvalho de Castro Abreu, Usuário Externo, em
30/12/2020, às 16:41, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS LEONES SANTOS ALMEIDA, Usuário Externo,
em 30/12/2020, às 16:42, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1717510 e o código CRC EDC91278.
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Aos 30 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 10 horas e 03 minutos, reuniu-se a Comissão
Especial de Tomada de Preços, constituída pela Portaria nº. 108 de 17 de maio de 2020, tendo como membros
presentes os servidores Anderson Franciel de Castro, Alane Silva Pacheco, Joel Nogueira Gonçalves, e
Joellington Santos Sandes (online) sob a Presidência do primeiro, deu-se à abertura da Sessão Pública Online,
via WEBCONF-RNP para abertura dos envelopes das propostas referentes à Tomada de Preços nº. 01/2020,
que tem como objeto: Construção de Edifício para Almoxarifado no Instituto Federal de Educação, Ciência e
tecnologia da Bahia (IFBA). Na data e horário marcados, compareceram online, o senhor Caio Ribeiro
Macedo CPF 068.630.285-06, representando a RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
sediada no município de Salvador – BA; o senhor Gleno Carvalho de Castro Abreu, CPF 908.419.305-97,
representando a DINAMICUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP sediada no município de Salvador – BA;
o senhor Carlos Leones Santos Almeida, CPF 020.083.955-10, representando a FERNANDES & ALMEIDA
CONSTRUTORA LTDA; sediada no município de Itabuna – BA; a senhora Bethsaber da Silva Bezerra, CPF
708.976.625-04, representando a SILVA E BEZERRA CONSTRUTORA EIRELI, sediada no município de
Itabuna-Ba; Iniciada a Sessão, o Sr. Presidente Anderson Franciel solicita aos licitantes que insiram na pasta o
documento pessoal de identidade de cada representante, apresenta os envelopes devidamente lacrados.
Iniciando com a abertura dos envelopes, sendo o primeiro da Empresa FERNANDES & ALMEIDA,
informando o valor global de R$ 289.468,79 (duzentos e oitenta e nove mil  quatrocentos e sessenta e oito
reais e setenta e nove centavos.) disposto para todos os presentes. Em seguida abre o envelope da empresa
SILVA E BEZERRA CONSTRUTORA, informando valor global de R$ 269.251,51 (duzentos e sessenta e
nove mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos.) disposto para todos os presentes. Em
seguida abre o envelope contendo a proposta da empresa DINAMICUS EMPREENDIMENTOS, informando
o valor global de R$ 316.609,87 (trezentos e dezesseis mil seiscentos e nove reais e oitenta e sete centavos.)
disposto na proposta a todos os presentes. Por fim abre o último envelope, sendo da empresa RJV
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA, informando o valor global de R$ 250.091,76 (duzentos e
cinquenta mil e noventa e um reais e setenta e seis centavos.) disposto a todos os presentes. Dando segmento,
o Sr. Presidente junto ao Sr. Joel rubricam as páginas das propostas apresentadas. As propostas seguem para a
digitalização, sendo disponibilizadas a todos os presentes. Com todas as propostas digitalizadas, a Sra. Alane
faz upload de todos os arquivos, dispondo-os para que sejam analisados por todos os presentes na sessão. Foi
identificado o empate ficto nos termos da lei 123/2006 entre as propostas da empresa Construtora Silva e
Bezerra e a empresa RJV Empreendimentos e Engenharia, sendo concedida à primeira prazo de 60 minutos
conforme subitem 10.6.2 do Edital, a partir das 11h10 para apresentar uma nova proposta. Em seguida segue
para a análise dos cálculos nas propostas pela Comissão e pelos licitantes. O Sr. GLENO informa que se
desligará da sessão às 11h47. Terminado o prazo às 12h10, a Sra. Bethsaber informa que desistiu de formular
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uma nova proposta. O Sr. Presidente suspende a sessão às 12h19, e informa que o retorno será às 13h30.
Retomada à Sessão às 13h35 com todos os presentes, a Comissão faz análise da documentação da empresa
RJV, essa que apresentou o menor valor global. O Sr. Presidente abre para alegações dos licitantes. O Sr.
Carlos alega que a empresa RJV está realizando a cobrança de encargos sociais de forma duplicada no B.D.I
como INSS desonerado e no detalhamento da composição preços unitários o que pode caracterizar
superfaturamento ou sobrepreço; o mesmo se aplica a empresa Silva e Bezerra, faz constar também que a
empresa RJV está com alíquota de ISS de 2,5%, a mesma não sendo empresa do Simples Nacional o que pode
carcterizar uma possível sonegação tributária. No caso da Silva Bezerra sendo ela do Regime Simples
Nacional apresenta PIS e COFINS com alíquota máxima e ISS com alíquota reduzida. Sr. Caio alega que a
proposta foi elaborada levando em consideração as exigências do Edital e sua alíquota está correta devido ao
fato de estar sendo calculada em cima do valor bruto e o ISS ser calculado apenas pelo valor do serviço, não
havendo indícios de sonegação. Sem mais alegações dos demais licitantes, o Sr. Presidente prossegue
declarando a empresa RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA vencedora deste certame.
Aberto para a intenção de recursos, A Sra, Bethsaber, manifesta pela desistência de recurso. O Sr, Carlos,
manifesta pela desistência de recurso. O Sr, Gleno, manifesta pela desistência de recurso. Findada a Sessão, o
Sr. Presidente da Comissão informa que o resultado do julgamento das propostas será publicado no Portal do
IFBA - Eunápolis. Nada mais havendo a declarar, a presente ata foi lavrada e segue assinada pela Comissão e
pelos presentes.
 

Eunápolis, 30 de Dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON FRANCIEL DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 30/12/2020, às 15:30, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALANE SILVA PACHECO, Membro da Comissão, em
30/12/2020, às 15:28, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOEL NOGUEIRA GONCALVES, Membro da Comissão,
em 30/12/2020, às 15:29, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1717510 e o código CRC EDC91278.
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Aos 30 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 10 horas e 03 minutos, reuniu-se a Comissão
Especial de Tomada de Preços, constituída pela Portaria nº. 108 de 17 de maio de 2020, tendo como membros
presentes os servidores Anderson Franciel de Castro, Alane Silva Pacheco, Joel Nogueira Gonçalves, e
Joellington Santos Sandes (online) sob a Presidência do primeiro, deu-se à abertura da Sessão Pública Online,
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o senhor Carlos Leones Santos Almeida, CPF 020.083.955-10, representando a FERNANDES & ALMEIDA
CONSTRUTORA LTDA; sediada no município de Itabuna – BA; a senhora Bethsaber da Silva Bezerra, CPF
708.976.625-04, representando a SILVA E BEZERRA CONSTRUTORA EIRELI, sediada no município de
Itabuna-Ba; Iniciada a Sessão, o Sr. Presidente Anderson Franciel solicita aos licitantes que insiram na pasta o
documento pessoal de identidade de cada representante, apresenta os envelopes devidamente lacrados.
Iniciando com a abertura dos envelopes, sendo o primeiro da Empresa FERNANDES & ALMEIDA,
informando o valor global de R$ 289.468,79 (duzentos e oitenta e nove mil  quatrocentos e sessenta e oito
reais e setenta e nove centavos.) disposto para todos os presentes. Em seguida abre o envelope da empresa
SILVA E BEZERRA CONSTRUTORA, informando valor global de R$ 269.251,51 (duzentos e sessenta e
nove mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos.) disposto para todos os presentes. Em
seguida abre o envelope contendo a proposta da empresa DINAMICUS EMPREENDIMENTOS, informando
o valor global de R$ 316.609,87 (trezentos e dezesseis mil seiscentos e nove reais e oitenta e sete centavos.)
disposto na proposta a todos os presentes. Por fim abre o último envelope, sendo da empresa RJV
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA, informando o valor global de R$ 250.091,76 (duzentos e
cinquenta mil e noventa e um reais e setenta e seis centavos.) disposto a todos os presentes. Dando segmento,
o Sr. Presidente junto ao Sr. Joel rubricam as páginas das propostas apresentadas. As propostas seguem para a
digitalização, sendo disponibilizadas a todos os presentes. Com todas as propostas digitalizadas, a Sra. Alane
faz upload de todos os arquivos, dispondo-os para que sejam analisados por todos os presentes na sessão. Foi
identificado o empate ficto nos termos da lei 123/2006 entre as propostas da empresa Construtora Silva e
Bezerra e a empresa RJV Empreendimentos e Engenharia, sendo concedida à primeira prazo de 60 minutos
conforme subitem 10.6.2 do Edital, a partir das 11h10 para apresentar uma nova proposta. Em seguida segue
para a análise dos cálculos nas propostas pela Comissão e pelos licitantes. O Sr. GLENO informa que se
desligará da sessão às 11h47. Terminado o prazo às 12h10, a Sra. Bethsaber informa que desistiu de formular
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uma nova proposta. O Sr. Presidente suspende a sessão às 12h19, e informa que o retorno será às 13h30.
Retomada à Sessão às 13h35 com todos os presentes, a Comissão faz análise da documentação da empresa
RJV, essa que apresentou o menor valor global. O Sr. Presidente abre para alegações dos licitantes. O Sr.
Carlos alega que a empresa RJV está realizando a cobrança de encargos sociais de forma duplicada no B.D.I
como INSS desonerado e no detalhamento da composição preços unitários o que pode caracterizar
superfaturamento ou sobrepreço; o mesmo se aplica a empresa Silva e Bezerra, faz constar também que a
empresa RJV está com alíquota de ISS de 2,5%, a mesma não sendo empresa do Simples Nacional o que pode
carcterizar uma possível sonegação tributária. No caso da Silva Bezerra sendo ela do Regime Simples
Nacional apresenta PIS e COFINS com alíquota máxima e ISS com alíquota reduzida. Sr. Caio alega que a
proposta foi elaborada levando em consideração as exigências do Edital e sua alíquota está correta devido ao
fato de estar sendo calculada em cima do valor bruto e o ISS ser calculado apenas pelo valor do serviço, não
havendo indícios de sonegação. Sem mais alegações dos demais licitantes, o Sr. Presidente prossegue
declarando a empresa RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA vencedora deste certame.
Aberto para a intenção de recursos, A Sra, Bethsaber, manifesta pela desistência de recurso. O Sr, Carlos,
manifesta pela desistência de recurso. O Sr, Gleno, manifesta pela desistência de recurso. Findada a Sessão, o
Sr. Presidente da Comissão informa que o resultado do julgamento das propostas será publicado no Portal do
IFBA - Eunápolis. Nada mais havendo a declarar, a presente ata foi lavrada e segue assinada pela Comissão e
pelos presentes.
 

Eunápolis, 30 de Dezembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ANDERSON FRANCIEL DE CASTRO, Presidente da
Comissão, em 30/12/2020, às 15:30, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por ALANE SILVA PACHECO, Membro da Comissão, em
30/12/2020, às 15:28, conforme decreto nº 8.539/2015.

Documento assinado eletronicamente por JOEL NOGUEIRA GONCALVES, Membro da Comissão,
em 30/12/2020, às 15:29, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 1717510 e o código CRC EDC91278.
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Bethsaber da Silva Bezerra- Silva e Bezerra Construtora Eireli.
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Aos 30 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às 10 horas e 03 minutos, reuniu-se a Comissão
Especial de Tomada de Preços, constituída pela Portaria nº. 108 de 17 de maio de 2020, tendo como membros
presentes os servidores Anderson Franciel de Castro, Alane Silva Pacheco, Joel Nogueira Gonçalves, e
Joellington Santos Sandes (online) sob a Presidência do primeiro, deu-se à abertura da Sessão Pública Online,
via WEBCONF-RNP para abertura dos envelopes das propostas referentes à Tomada de Preços nº. 01/2020,
que tem como objeto: Construção de Edifício para Almoxarifado no Instituto Federal de Educação, Ciência e
tecnologia da Bahia (IFBA). Na data e horário marcados, compareceram online, o senhor Caio Ribeiro
Macedo CPF 068.630.285-06, representando a RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA
sediada no município de Salvador – BA; o senhor Gleno Carvalho de Castro Abreu, CPF 908.419.305-97,
representando a DINAMICUS EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP sediada no município de Salvador – BA;
o senhor Carlos Leones Santos Almeida, CPF 020.083.955-10, representando a FERNANDES & ALMEIDA
CONSTRUTORA LTDA; sediada no município de Itabuna – BA; a senhora Bethsaber da Silva Bezerra, CPF
708.976.625-04, representando a SILVA E BEZERRA CONSTRUTORA EIRELI, sediada no município de
Itabuna-Ba; Iniciada a Sessão, o Sr. Presidente Anderson Franciel solicita aos licitantes que insiram na pasta o
documento pessoal de identidade de cada representante, apresenta os envelopes devidamente lacrados.
Iniciando com a abertura dos envelopes, sendo o primeiro da Empresa FERNANDES & ALMEIDA,
informando o valor global de R$ 289.468,79 (duzentos e oitenta e nove mil  quatrocentos e sessenta e oito
reais e setenta e nove centavos.) disposto para todos os presentes. Em seguida abre o envelope da empresa
SILVA E BEZERRA CONSTRUTORA, informando valor global de R$ 269.251,51 (duzentos e sessenta e
nove mil duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos.) disposto para todos os presentes. Em
seguida abre o envelope contendo a proposta da empresa DINAMICUS EMPREENDIMENTOS, informando
o valor global de R$ 316.609,87 (trezentos e dezesseis mil seiscentos e nove reais e oitenta e sete centavos.)
disposto na proposta a todos os presentes. Por fim abre o último envelope, sendo da empresa RJV
EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA, informando o valor global de R$ 250.091,76 (duzentos e
cinquenta mil e noventa e um reais e setenta e seis centavos.) disposto a todos os presentes. Dando segmento,
o Sr. Presidente junto ao Sr. Joel rubricam as páginas das propostas apresentadas. As propostas seguem para a
digitalização, sendo disponibilizadas a todos os presentes. Com todas as propostas digitalizadas, a Sra. Alane
faz upload de todos os arquivos, dispondo-os para que sejam analisados por todos os presentes na sessão. Foi
identificado o empate ficto nos termos da lei 123/2006 entre as propostas da empresa Construtora Silva e
Bezerra e a empresa RJV Empreendimentos e Engenharia, sendo concedida à primeira prazo de 60 minutos
conforme subitem 10.6.2 do Edital, a partir das 11h10 para apresentar uma nova proposta. Em seguida segue
para a análise dos cálculos nas propostas pela Comissão e pelos licitantes. O Sr. GLENO informa que se
desligará da sessão às 11h47. Terminado o prazo às 12h10, a Sra. Bethsaber informa que desistiu de formular
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uma nova proposta. O Sr. Presidente suspende a sessão às 12h19, e informa que o retorno será às 13h30.
Retomada à Sessão às 13h35 com todos os presentes, a Comissão faz análise da documentação da empresa
RJV, essa que apresentou o menor valor global. O Sr. Presidente abre para alegações dos licitantes. O Sr.
Carlos alega que a empresa RJV está realizando a cobrança de encargos sociais de forma duplicada no B.D.I
como INSS desonerado e no detalhamento da composição preços unitários o que pode caracterizar
superfaturamento ou sobrepreço; o mesmo se aplica a empresa Silva e Bezerra, faz constar também que a
empresa RJV está com alíquota de ISS de 2,5%, a mesma não sendo empresa do Simples Nacional o que pode
carcterizar uma possível sonegação tributária. No caso da Silva Bezerra sendo ela do Regime Simples
Nacional apresenta PIS e COFINS com alíquota máxima e ISS com alíquota reduzida. Sr. Caio alega que a
proposta foi elaborada levando em consideração as exigências do Edital e sua alíquota está correta devido ao
fato de estar sendo calculada em cima do valor bruto e o ISS ser calculado apenas pelo valor do serviço, não
havendo indícios de sonegação. Sem mais alegações dos demais licitantes, o Sr. Presidente prossegue
declarando a empresa RJV EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA vencedora deste certame.
Aberto para a intenção de recursos, A Sra, Bethsaber, manifesta pela desistência de recurso. O Sr, Carlos,
manifesta pela desistência de recurso. O Sr, Gleno, manifesta pela desistência de recurso. Findada a Sessão, o
Sr. Presidente da Comissão informa que o resultado do julgamento das propostas será publicado no Portal do
IFBA - Eunápolis. Nada mais havendo a declarar, a presente ata foi lavrada e segue assinada pela Comissão e
pelos presentes.
 

Eunápolis, 30 de Dezembro de 2020.
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