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A PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.258.473/0001-00, com sede na Rua Antônio dos Santos 

Gouveia, 263, Porto Seco, Pirajá, Salvador, Bahia, CEP: 41.233-020, que ao final subscreve, 

vem, respeitosamente, apresentar as RAZÕES DO RECURSO, interposto contra decisão do 

pregoeiro que habilitou e classificou a SPEED WAY LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA.-EPP, 

vencedora da Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico nº 957435 (código licitações-

e), amparado pelo artigo 5°, inciso LV da Carta Magna de 1988, Art. 44, §§1º e 2º do 

Decreto n.º 10.024/2019, Lei 8.666/93 e Item 12 do Edital, para que seja dado o devido 

provimento. 

 

1. PRELIMINARMENTE  

1.1. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADMINISTRATIVO  

 

Antes de passar a discorrer ponto a ponto sobre o objeto do vertente 

recurso, o que será argumentado na narração dos fatos e dos direitos da recorrente, 

sobreleva-se ressaltar que a norma processual administrativa aplicável ao caso em tela 

(Decreto Federal nº. 10.024/2019) dispõe, em seu artigo 44, que qualquer licitante poderá, 

durante a sessão pública, manifestar sua intenção de recorrer, quando lhe será 

concedido o prazo de três dias para apresentar suas razões recursais. Veja-se:  

 

“Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante 
o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em 
campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.  
§ 1º As razões do recurso de que trata o caput deverão ser 
apresentadas no prazo de três dias.  
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§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para se desejarem, 
apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da 
data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.”.  
 

Verificamos, portanto, que a legislação supra é similar ao Direito 

Processual, entendendo-se que a parte necessita, sob pena de decadência, manifestar 

seu interesse recursal, após a declaração do vencedor, quando será oportunizado o 

prazo para apresentação de suas razões por escrito. A dita disposição é repetida nos itens 

editalícios em comento.  

Consoante o disposto no artigo 110, da Lei Federal nº. 8.666/1993, na 

contagem dos prazos estabelecidos, exclui-se o dia de início e inclui-se o dia de 

vencimento.  

Portanto, inteira e claramente demonstrada está a tempestividade 

do presente recurso administrativo. 

Por essas razões faz-se necessário que as indagações e alegações 

aqui expostas sejam analisadas e processadas. Caso, as mesmas não sejam acolhidas, 

que sejam motivadamente respondidas, com observância no Direito Constitucional de 

Petição, disposto na Carta Magna.  

Assim, vale mencionar os ensinamentos do doutrinador José Afonso 

da Silva, vejamos: “É importante frisar que o direito de petição não pode ser destituído de 

eficácia. Não pode a autoridade a que é dirigido escusar-se de pronunciar sobre a 

petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação”. 

 

1.2. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO 

 

Ainda no que tange às questões procedimentais que envolvem o 

presente manejo, consoante destacado no preâmbulo deste recurso, desde já, com 

esteio no Art. 4º, XVIII, c/c o Art. 9º, da Lei 10.520/2002, c/c o Art. 109, §2º, da Lei nº. 

8.666/1993 pugna a recorrente pela aplicação do efeito suspensivo a presente peça de 

recurso, nos estreitos limites legais, e, ainda mais quanto ao teor do que preconiza o Art. 

13º, inciso V e Art. 45 do Decreto nº. 10.024 /2019.  
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2. DOS FATOS  

 

A Recorrente é legítima participante do procedimento licitatório na 

modalidade Pregão Eletrônico nº 957435 (código licitações-e), promovido pelo 

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA, não concordando com a decisão 

do Pregoeiro que HABILITOU/CLASSIFICOU E DECLAROU VENCEDORA A EMPRESA SPEED 

WAY LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA.-EPP, conforme argumentos adiante 

apresentados. 

 

3. MÉRITO  

3.1. DA HABILITAÇÃO – Qualificação Econômico-Financeira.  

 

A empresa Recorrente entende que a recorrida possui vícios ante os 

diversos erros e incongruências quanto ao Edital, bem como o não cumprimento da 

legislação vigente, em detrimento dos princípios basilares da Lei Geral de Licitação, 

portanto, indo de encontro até mesmo às decisões da Comissão de licitação.  

Sobressai o entendimento da recorrente quanto à vinculação das 

obrigações dos participantes em relação aos itens do Edital e do Termo de Referência, 

portanto, todos os participantes do certame devem obedecer às regras e requisitos para 

contratação pela Administração Pública. 

Assim destacamos o item 2.1 do Edital: 

 

“2.1 Poderão participar desta Licitação os interessados pertencentes 
ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, conforme 
disposto nos respectivos atos constitutivos, que estiverem 
previamente credenciados no sistema eletrônico licitações-e, por 
meio do sítio https://www.licitacoes-e.com.br que atendam a todas 
as exigências constantes deste Edital e seus Anexos.”. 
 

Observamos que a recorrida deve seguir as determinações do Item 

10.4 (Qualificação Econômico financeira) do Edital que relaciona a documentação de 

habilitação exigida, no entanto, descumprida pela empresa recorrida, conforme 

podemos destacar a ausência do Balanço Patrimonial do último exercício social exigível 

“apresentado na forma da lei”.  
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Nos termos do item 10.4: 

 

“10.4.2 balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, 
constando obrigatoriamente o selo de Declaração de Habilitação 
Profissional - DHP, fornecido pelo Conselho Regional de 
Contabilidade em nome do contabilista responsável pela 
confecção do documento, com os Termos de Abertura e 
Encerramento do Livro Diário devidamente registrado na Junta 
Comercial de origem, que comprovem a situação financeira da 
empresa, podendo ser atualizado por índices oficiais, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da 
proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios. Para contratações com valor inferior a R$ 80.000,00 não 
será exigida a apresentação de balanço patrimonial do último 
exercício social.”. 
 

Especificamente quanto ao balanço patrimonial, exigência de 

comprovação de qualificação econômico-financeira mais exigida nos editais de 

licitações, o art. 31 da lei de licitações exige que ele seja do último exercício social, já 

exigível e apresentado na forma da lei.  

A matéria encontra-se disciplinada no inc. I, do art. 31, da Lei 

8.666/93. Observe-se: 

 

Art. 31 - A documentação relativa à qualificação econômico-
financeira limitar-se-á a:  
I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último 
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta.  
 

O balanço patrimonial exigível na forma da lei compreende o 

balanço patrimonial do último exercício social assinado por contador e representante 

legal da empresa, devidamente acompanhado do Termo de Abertura e do Termo de 

Encerramento do Livro Diário, este registrado na Junta Comercial.  

O que se busca, em sede de qualificação econômico-financeira, 

não é uma análise rigorosa das documentações apresentadas pelos licitantes, mas 
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verificar se os concorrentes dispõem de recursos econômico-financeiros suficientes para 

executar o objeto da contratação.  

A carência de recursos econômicos presumiria a inviabilidade da 

execução satisfatória do objeto em contrato, posto que incumbirá ao interessado custear 

as despesas da atividade, especialmente mão-de-obra, maquinários e matérias-primas 

necessários. Daí o balanço patrimonial ser de fundamental importância para fins de 

habilitação do licitante, pois se tem neste documento a ferramenta hábil para se 

examinar a real situação econômico-financeira do interessado.  

De acordo com o citado dispositivo legal, a Administração pode 

solicitar dos licitantes a apresentação do balanço patrimonial, conquanto esbarre em 

certos limites, já que a lei restringe a exigência apenas aos balanços “já exigíveis e 

apresentados na forma da lei”.  

Em coerência com esta determinação, tem-se que as exigências 

com relação ao balanço patrimonial devem, inexoravelmente, observar as regras 

normativas vigentes para a situação contábil, especificamente aplicável à empresa 

licitante. 

A respeito do regramento do edital, Marçal Justen Filho, leciona:  

 

“O edital é o fundamento de validade dos atos praticados no curso 
da licitação, na acepção de que a desconformidade entre o edital 
e os atos administrativos praticados no curso da licitação se resolve 
pela invalidade dos últimos. Ao descumprir normas constantes do 
edital, a administração frustra a própria razão de ser da licitação. 
Viola princípios norteadores da atividade administrativa.” 
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª ed. 
São Paulo: Dialética, 2009, p. 395) (grifo nosso). 
 

Compulsando o balanço patrimonial da empresa declarada 

vencedora, vejamos que o citado documento é silente quanto ao registro do Termo de 

Encerramento na respectiva Junta Comercial, não cumprindo integralmente com os 

requisitos contidos no item 10.4.2 do edital. 

O instrumento convocatório estabelece não somente o tempo para 

apresentação da documentação de habilitação, qual seja, até a data e horário definido 

para abertura do certame, como também o modo de apresentação destas 

documentações, estipulados através das alíneas constantes no item 10.4.2 já 

mencionado.  
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Ainda, quanto ao modo de apresentação da documentação, é 

importante destacar que o documento precisa atender aos requisitos definidos no 

instrumento convocatório – como a exemplo do balanço patrimonial apresentado 

através do livro diário, o mesmo deve estar acompanhado das demonstrações contábeis 

do último exercício social, dos respectivos termos de abertura e encerramento, possuir 

assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa, possuir registro ou 

o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de 

Registro – para ser considerado válido a título de habilitação e passível de análise pela 

comissão. Nota-se que o edital foi claro ao exigir dos licitantes a documentação de 

habilitação, tal qual ao definir quando e como a mesma deve ser apresentada. 

Nesse passo, ao permitir a habilitação da Recorrente sem apresentar 

documento em consonância com o que prevê o Edital, estar-se-ia admitindo tratamento 

não isonômico aos licitantes, sendo que a Administração tem o dever de pautar seus atos 

e decisões em consonância com o edital, a fim de preservar a isonomia. Neste sentido, 

dispõe o art. 41, caput, da Lei n. 8.666/93: 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
 

Cumpre ressaltar que é imprescindível a vinculação ao edital, pois é 

através dele que se estabelecem as normas e regras a serem atendidas no certame, para 

que todos possam concorrer de forma justa e igualitária, possibilitando o tratamento 

isonômico entre as partes concorrentes. 

Ademais, cabe ressaltar que a proposta mais vantajosa não é 

somente a de menor preço, mas a de menor preço que cumpra com todas as condições 

elencadas no instrumento convocatório, considerando que este representa a lei interna 

da licitação, à qual se vinculam tanto a Administração, quanto os licitantes, posto que 

devem atender às regras contidas no instrumento convocatório, caso contrário, 

submeter-se aos efeitos de eventual descumprimento. Qualquer solução distinta opõe-se 

ao princípio da isonomia. 

 

3.2. DA HABILITAÇÃO – Qualificação Técnica.  

 

Especificamente quanto à exigência de apresentação de 

atestados de qualificação técnica o edital do certame assim dispôs, ipsis litteris: 
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10.3.1 comprovação de aptidão para o desempenho de atividade 
pertinente e compatível em características com o objeto da 
licitação, através da apresentação de um ou mais atestados 
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 
 

Como se percebe pela simples leitura dessa exigência, os atestados 

de capacidade técnica devem comprovar que o proponente presta ou prestou serviços 

compatíveis com os estipulados no edital em questão, sendo tal compatibilidade aferida 

mediante a verificação das características, das quantidades e dos prazos envolvidos na 

prestação dos serviços. Portanto, não é qualquer atestado que se presta a tal fim. 

Por oportuno, é bom de ver a balizada doutrina do mestre Marçal 

Justen Filho, in Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Editora 

Dialética, 6aEd., São Paulo, 1999, ao asseverar que a expressão "qualificação técnica" 

tem grande amplitude de significado, e continua, é evidente ser impossível eliminar o 

risco de a pessoa contratada revelar-se incapaz tecnicamente de executar a prestação 

devida. Ao estabelecer certas exigências, a Administração busca reduzir esse risco. 

Configura-se uma presunção: a comprovação da qualificação técnica, na fase de 

habilitação, induz que o sujeito, se contratado, disporá de grande probabilidade de 

executar satisfatoriamente as prestações devidas. Ou, mais precisamente, a ausência 

dos requisitos de capacitação técnica, evidenciada na fase de habilitação, faz presumir 

que o interessado provavelmente não lograria cumprir satisfatoriamente as prestações 

necessárias à satisfação do interesse público. A fixação das exigências de qualificação 

técnica é muito relevante. Não se pode fazer em termos puramente teóricos ou 

burocráticos. A relação de encargos tem de cumprir a função que justifica sua instituição. 

Nessa esteira de entendimento, é claro que a verificação quanto à 

qualificação técnica do licitante não pode se limitar à simples exigência e recebimento 

de atestados, sem que se haja efetivamente comprovada tal qualificação. Por essas 

razões, tanto a norma de regência, como o edital do certame, reportam-se à 

necessidade de compatibilidade dos atestados fornecidos com o objeto da licitação, 

sendo, pois, necessária a descrição detalhada dos serviços prestados, bem como a 

indicação das quantidades e prazos, a fim de permitir a aferição dessa compatibilidade. 

Percebe-se daí que os atestados de capacidade técnica têm que 

ser compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. Ora, 
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como se aferir tal compatibilidade se o único atestado emitido pelo IRDEB apresentado 

pela empresa declarada vencedora não faz referência às características dos serviços 

prestados e os prazos envolvidos nesta prestação. 

É consabido entre as locadoras de veículos que algumas locam 

carros por dias, semanas e até meses, portanto, locações nesses prazos não são 

compatíveis com contratos de prestação de serviços de 12 (doze) meses, com 

possibilidade de prorrogações sucessivas até 60 (sessenta) meses. A falta de indicação 

se a locação dos veículos ocorreu com ou sem motorista também é fator que impede 

verificar a compatibilidade com as exigências do certame em apreço, já que a licitação 

diz respeito à locação de veículo sem motorista. 

Nesse passo, é de se ver que o aludido documento de habilitação 

apresentado pela empresa declarada vencedora não atende as exigências editalícias 

retro transcritas, notadamente quanto à apresentação de atestados de capacidade 

técnica, a uma porque não indica se a prestação dos serviços foi contínua ou não, a 

duas porque sequer faz menção se os veículos envolvidos na contratação eram ou não 

com motoristas. 

Afora isso, o citado atestado de capacidade técnica reporta-se ao 

cumprimento de "prazos pré-estabelecidos", mas não indica que prazos são estes, se de 

um dia, uma semana, um mês ou um ano. Desta feita, não há como afirmar que tal 

atestado comprova a qualificação técnica da licitante até então declarada vencedora 

do certame em foco, dentro do contexto de compatibilização com as exigências 

editalícias. 

Também o atestado não satisfaz as exigências impostas no 

instrumento convocatório, uma vez que não é possível aferir a compatibilidade dos 

serviços lá indicados com a característica SEM MOTORISTA objeto da licitação em tela. 

Com suporte na doutrina e jurisprudência mencionadas na coeva 

peça recursal, pode-se entender como desídia da Administração deixar de exigir a 

comprovação técnica do licitante, nos exatos termos do edital e normas pertinentes, 

face ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sob pena de restar 

prejudicada a futura execução do objeto ora posto em licitação, em prejuízo ao interesse 

público do qual não se pode descurar. 
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4. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO  

 

O Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório está 

insculpido no artigo 41, da Lei 8.666/93, que determina:  

 

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.  
 

Ao comentar o art. 41 acima transcrito, o Prof. Marçal Justen Filho, 

em sua obra “Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos”, ensina:  

 
“O descumprimento a qualquer regra do edital deverá ser 
reprimido, inclusive através dos instrumentos de controle interno da 
Administração Pública”. (pág. 382).  
 

No dizer do saudoso Prof. Hely Lopes Meirelles, em sua obra 

“Licitação e Contrato Administrativo”, “Nada se pode exigir ou decidir além ou aquém 

do edital, porque é a lei interna da concorrência e da tomada de preços” (pág. 88).  

O pregoeiro está adstrito ao respeito da legalidade dos seus atos, 

bem como o devido respeito às normas Editalícias, portanto, deve ser revogada a sua 

decisão que habilitou e classificou a recorrida. 

 

5. DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA  

 

Após análise das irregularidades que cometeu o Pregoeiro, é 

necessário analisar suas consequências no mundo jurídico, dessa forma podemos citar o 

Princípio da Isonomia contido na Constituição Federal ao qual claramente a empresa em 

questão violou:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)  
 

Quanto ao caso em tela, assim disciplina a Lei n° 8666/93:  
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Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.  
 

Dessa forma não há como se falar em procedimento legal, haja vista 

que o Pregoeiro não cumpriu com as determinações contidas na Lei 8.666/1993, bem 

como o entendimento jurisprudencial, com destaque às decisões do TCU. Pelo exposto 

feriu o Pregoeiro ao princípio basilar da Isonomia, trazendo assim graves prejuízos ao 

processo licitatório em questão. 

Assim não há de se falar em pontos controvertidos que justifique a 

realização de diligencia para esclarecimento, pois a empresa recorrida não apresentou 

um documento com falha, mas sim, deixou de apresentar a documentação solicitada 

expressamente no edital e ofertou documentos carentes de validade jurídica, devendo 

ser DESCLASSIFICADA e INABILITADA do presente certame. 

Não seria admissível criar um benefício não previsto no Edital. Seria 

notória afronta ao princípio da isonomia, impessoalidade, moralidade, vinculação ao 

instrumento convocatório e princípio do julgamento objetivo manter a empresa recorrida 

apta no presente certame. 

Por oportuno, registre-se que é inaceitável a introdução 

extemporânea de novos documentos em substituição àqueles eivados de vício, que 

tinham sido originalmente apresentados na data estipulada. 

As diligências permitidas na condução do certame licitatório, 

previstas no § 3º do art. 43 da Lei 8.666/93, vedam explicitamente a inclusão 

extemporânea de novos documentos: 

 

“§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer 
fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar 
originariamente da proposta”. 
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Assim, não há que se falar em nova oportunidade a ser concedida 

à empresa Recorrida, porquanto afrontará os princípios do art. 3º e a vedação contida no 

art. 43, § 3º, ambos da Lei de Licitações. 

Implica lembrar que a irresignação procedida por via recursal de 

forma alguma deve ser pessoalizada pela comissão, uma vez que contrariedades são 

fatos rotineiros e ao invés de serem tomadas por críticas, devem simplesmente ser 

subjetivadas. 

Não se está a discordar da comissão com intuito procrastinatório, 

estamos procurando observar que a documentação de habilitação e declarações 

apresentada pela licitante vencedora não se sustenta frente aos argumentos fáticos e 

jurídicos.  

Pontuações sobre a decisão não devem ser encaradas como 

ponderações a atitude desta equipe, mas tão somente como fundamentações que por 

algum motivo, podem ter passadas despercebidas.  

É comum que as comissões encarem os recursos como críticas 

algozes aos seus trabalhos e as recebam de forma a criar um embate entre as razões 

lançadas e a decisão sobre os mesmos.  

Essa situação de acirrada batalha em nada privilegia o bom senso, 

sendo flagrante a derrocada para ambas as partes, uma vez que a parte impugnante 

não obterá um julgamento justo, enquanto a parte decisória pode estar desprezando um 

argumento hígido, o que lhe trará consequências nefastas, face do recentíssimo 

entendimento do Tribunal de Contas da União - TCU: 

 

Responsabilidade. Licitação. Homologação. Solidariedade. 
Exceção. Cabe a responsabilização solidária da autoridade que 
homologa a licitação pelos vícios ocorridos no procedimento 
licitatório, exceto se as irregularidades decorrerem de vícios ocultos, 
dificilmente perceptíveis pela autoridade em questão. Acórdão 
8744/2016 Segunda Câmara (Tomada de Contas Especial, Relator 
Ministro Raimundo Carreiro).  
 

A responsabilização dos membros das comissões por vícios no 
procedimento há tempos vem sendo estampadas em decisões do 
TCU, o qual tem se posicionado pela responsabilização solidária da 
autoridade competente pelos vícios ocorridos em procedimentos 
licitatórios, exceto se as correspondentes irregularidades decorrerem 
de vícios ocultos, dificilmente perceptíveis na análise procedida 
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pela autoridade encarregada da homologação do certame 
(acórdãos do Plenário 3.389/2010, 1.457/2010, 787/2009; acórdão da 
2ª Câmara, 1.685/2007 e acórdão da 1ª Câmara, 690/2008, dentre 
outros). 
 

Por todos os ângulos que se enxerga a questão, com a devida vênia, 

outra não deve ser a decisão senão a inabilitação da Empresa Recorrida, em respeito ao 

Princípio da Segurança Jurídica, da Isonomia, da Legalidade, do Julgamento Objetivo, 

dentre outros correlatos. 

 

6. DO PEDIDO 
  

De sorte que, com fundamento nas razoes precedentemente 

aduzidas, requer-se a Recorrente o provimento do presente recurso, sendo recebida no 

seu EFEITO SUSPENSIVO, e ao final acolhido integralmente a peça recursal para que seja 

REFORMADA a decisão guerreada com o fim de declarar INABILITADA a empresa SPEED 

WAY LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA.-EPP do Pregão Eletrônico nº 957435 (código 

licitações-e), uma vez que descumpriu o Edital nos itens acima elencados. 

Outrossim, lastreada nas razões recursais, roga-se que esse Pregoeiro 

e Equipe de Apoio reconsidere sua decisão de habilitação da empresa supracitada e, 

na hipótese não esperada disso ocorrer, REQUER-SE a subida desse recurso à Autoridade 

Superior, consoante prevê o art. 109, §4º, da Lei 8.666/93, observando-se ainda o disposto 

no §3º do mesmo artigo.  

 

 

Nestes Termos, 

Pede e Espera Deferimento. 

Salvador – Bahia, 04 de novembro de 2022 

 
_____________________________________________ 

PODIUM DISTRIBUIDORA EIRELI 
CNPJ Nº 11.258.473/0001-00 
 CAROLINE XAVIER DA CRUZ  

REPRESENTANTE LEGAL 
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