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 Gabinete da Defensora Pública Geral 

______________________________________________________________________ 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00325/2018 

RECURSO ADMINISTRATIVO DA EMBRESA CONSTRUTORA DÔTA LTDA 

 

 

DECISÃO 

 

Vistos etc. 

 

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa CONSTRUTORA DÔTA 

LTDA contra decisão da Comissão Permanente de Licitação que a inabilitou no procedimento 

licitatório referente à Concorrência nº 001/2018 realizada por esta Defensoria Pública, em razão 

não apresentar o quantitativo mínimo exigido no item 6.2.4.1, alínea b, II, do Edital de Licitação, 

pois não teria a recorrente apresentado atestado de capacidade técnica referente ao item 

“revestimento cerâmico para piso de porcelanato”, em uma única edificação.  

Contra essa decisão a CONSTRUTORA NORMA LTDA apresentou recurso 

administrativo (fls. 1819/1822) argumentando, em síntese, o seguinte:  

a) que a diferença entre o quantitativo exigido e o apresentado seria irrisória, de 

apenas 200,42 m²; 

b) que a vontade do legislador no art. 30 da Lei Geral de Licitações foi de não impedir 

a participação de interessados que possuíssem capacidade de experiência anterior 

de objeto semelhante ao que é licitado; 

c) seria ilegal exigir comprovação de realização de serviços de revestimento cerâmico 

para piso de porcelanato em quantitativo mínimo de 1.299m² para atendimento à 

qualificação técnica-operacional, conforme inteligência do §1º do artigo 30 da Lei 

8.666/93; 
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d) que a regra esposada teria finalidade de ampliar o universo de competidores, 

afastando cláusulas que impeçam ou dificultem a participação. Destarte, a 

recorrente, ao apresentar sua certidão de acervo técnico, possuiria aptidão técnica 

profissional por ter realizado serviço similar de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente; 

e) que, por ter a necessária capacidade técnico-profissional para realização do objeto 

do certame licitatório, deverá ser declarada a sua habilitação para disputa na 

referida concorrência, posto que não aceitar os documentos juntados pela 

recorrente ou submetê-los a exigências de quantitativos mínimos seria 

flagrantemente ilegal; 

Em manifestação sobre o recurso (fls. 1809/1914), a Comissão de Licitação assim se 

manifestou: 

“(...) 4.1. No tocante à comprovação da aptidão técnica, a lei geral de 

licitações possibilita que a Administração possa impor tanto exigências 

relativas ao licitante, quanto ao seu pessoal técnico, solicitando 

comprovação por meio de certidões ou atestados de serviços similares, de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.  

4.2. No entanto, o art. 30, §5º, da Lei nº 8.666/93 destaca que “É vedada a 

exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com limitações de 

tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras 

não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação”.  

4.3. A Súmula/TCU nº 263/2011 esclarece que “Para a comprovação da 

capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, 

simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução 

de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 

semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão 

e a complexidade do objeto a ser executado”.  

4.4. Dos precedentes do TCU, extraem-se também os seguintes 

parâmetros, aplicáveis à qualificação técnica exigida no certame:  

a) Na fixação dos quantitativos mínimos já executados, para fins de 

qualificação técnico-operacional, não se deve estabelecer percentuais 

mínimos acima de 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da 

obra ou serviço, salvo em casos excepcionais. Eventual extrapolação deste 

limite deverá restar tecnicamente justificada, ou no processo licitatório, 

previamente ao lançamento do respectivo edital, ou no próprio edital e 

seus anexos (Acórdãos nº 2.215/2008-P e 1.284/2003-P); 

b) deve-se aceitar o somatório de atestados, sempre que não houver 

motivo para justificar a exigência de atestado único (Acórdão nº 

1.231/2012-P);  
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c) deve-se evitar impor número mínimo de atestados (Acórdãos nº 

571/2006 e n.º 329/2010-P); 

d) não se deve exigir que o atestado de capacidade técnica seja emitido 

por entidade situada em local específico (Acórdãos nº 3379/2007-1ªC, 

1230/2008-P e 1285/2011-P); 

e) não se deve exigir, para fim de qualificação técnica, a comprovação 

de tempo de experiência dos profissionais a serem disponibilizados pela 

licitante (Acórdão n.º 727/2012-Plenário);  

4.5. Isto posto, percebe-se que este órgão atentou para o entendimento do 

TCU que veda o estabelecimento de percentuais mínimos acima de 50% 

dos quantitativos dos itens de maior relevância da obra ou serviço, uma 

vez que todos as exigências de apresentação de atestados de capacidade 

técnico-operacional do item 6.2.4.1, alínea b, I a IV, do edital, 

correspondem exatamente a 50% dos respectivos itens da obra. 

4.6. Ainda, o instrumento convocatório não impôs número mínimo de 

atestados, não exigiu que o atestado de capacidade técnica fosse emitido 

por entidade situada em local específico e não exigiu a comprovação de 

tempo de experiência dos profissionais a serem disponibilizados pela 

licitante. 

4.7. Dessa forma, o edital atendeu ao disposto na Lei Geral de Licitações, 

bem como aos entendimentos firmados pelo Tribunal de Contas da União. 

4.8. Também, à Administração Pública, na fase interna do procedimento 

licitatório, é dada discricionariedade para estabelecer as exigências a 

serem firmadas em edital, desde que estejam em conformidade com suas 

necessidades e dentro das balizas legais. No entanto, essa 

discricionariedade fica restrita ao momento anterior a publicação do 

edital. Após a deflagração da fase externa do certame, o edital vinculará 

não apenas os licitantes na apresentação da sua proposta de preços e 

documentos de habilitação, mas também a Administração Pública, uma 

vez que só poderá exigir aquilo que efetivamente estiver no edital, salvo 

exceções previstas em lei.  

4.9. A regra que exige que os licitantes apresentem documentação capaz 

de refletir, desde logo, o atendimento das condições estabelecidas pela 

Administração no edital, decorre do princípio da vinculação do 

instrumento convocatório, conforme inteligência dos arts. 3º e 4º da Lei nº 

8.666/93. 

4.10. Da mesma forma, o princípio do julgamento objetivo propugna 

abstrair ao máximo o subjetivismo no cotejo das propostas apresentadas, 
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já que o julgamento deve ser dar em estrita conformidade dos parâmetros 

prefixados no edital. 

4.11. Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld preleciona que “o julgamento 

objetivo, obrigando a que a decisão seja feita a partir de pautas firmes e 

concretas, é princípio voltado à interdição do subjetivismo e do 

personalismo, que põem a perder o caráter igualitário do certame”. 

4.12. Tanto o princípio do julgamento objetivo quanto o princípio da 

vinculação ao instrumento convocatório se completam e ambos se 

encontram no princípio da isonomia, visto que constituem garantias 

formais dos particulares em relação à Administração Pública, fazendo que 

o certame do início ao fim se deite sob critérios claros e impessoais. 

4.13. Isto posto, a Comissão Permanente de Licitação, em harmonia aos 

princípios supracitados, entende pela perfeita possibilidade de ser exigir, 

em sede de edital, quantitativos mínimos, em obras e serviços, para a 

comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes.  Sendo, 

ainda, impossível a aceitabilidade do atestado apresentado pela empresa 

de quantitativo de 1.098,58 m² para comprovação de capacidade técnica 

operacional de piso cerâmico de porcelanato por não atender às 

exigências fixadas objetivamente pela Administração.  

4.14. Finalmente, não prospera a pretensão recursal da licitante, uma vez 

que esta não apresentou atestado de capacidade técnica com quantitativo 

mínimo estabelecido no instrumento convocatório, não havendo outra 

medida senão a manutenção a inabilitação da empresa. 

 

5. CONCLUSÃO  

5.1. Pelo exposto, a Comissão Permanente de Licitação se manifesta pela 

manutenção da decisão de inabilitação da empresa DÔTA ENGENHARIA 

LTDA. CNPJ: 23.522.790/00001-70.” 

 

Eis o breve relatório. 

Decido. 

Inicialmente verifica-se que o recurso foi interposto tempestivamente, obsevando o 

prazo previsto no item 14.1 do edital, que assim dispõe: 

14.1 Nos termos do artigo 109, inciso I, da Lei nº 8.666/93, as empresas 

licitantes poderão interpor recurso das decisões proferidas pela Comissão 
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Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do 

dia imediato da ciência delas. 

 

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que inabilitou a recorrente se deu na 

sessão de abertura, no dia 27 de abril de 2018 (sexta-feira), tendo a recorrente protocolado recurso 

administrativo no dia 02 de maio de 2018. Desse modo, restou observado o prazo recursal, 

considerando apenas os dias úteis desse interstício.  

Quanto à questão de fundo, o presente recurso impugna a inabilitação da empresa  

recorrente em razão ter sido declarada inabilitada pela Comissão Licitante na sessão de abertura, 

no dia 27 de abril de 2018, em razão do não cumprimento das exigências estabelecidas na o item 

6.2.4.1, alínea b, II, do instrumento convocatório, em razão de ter apresentado certidões de acervo 

técnico de piso cerâmico porcelanato, somente de 1.098,58 m², quando o Edital da concorrência 

exigia o mínimo de 1.299,00m², correspondente a 50% do total a ser contratado. 

Sobre essa exigência, dispõe o Edital da Concorrência, verbis: 

6 – DA HABILITAÇÃO 

6.2. Os licitantes deverão apresentar em envelope fechado os documentos 

relacionados a seguir: 

6.2.4 Relativos à Qualificação Técnica: 

6.2.4.1 As empresas LICITANTES deverão apresentar: 

b) Apresentar ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA-

OPERACIONAL EM NOME DA PROPONENTE devidamente 

registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram 

executados, que comprove(m) que a PROPONENTE (pessoa jurídica) 

tenha executado serviços em prédio público ou privado, com os seguintes 

quantitativos mínimos (com fulcro no art. 37, XXI, parte final da 

CF/1988):  

(...) 

II) Revestimento cerâmico para piso de porcelanato, no mínimo 

1.299,00m², correspondente à 50% dos referidos quantitativos, em uma 

única edificação (NÃO SUBCONTRATÁVEL); 

 

Constata-se da leitura dos autos que a inabilitação da recorrente se deu em razão 

da não apresentação de atestado de capacidade técnica em uma única edificação referente ao 

item “revestimento cerâmico para piso de porcelanato”. Verifica-se que a requerente 

apresentou 4 (quatro) atestados,  referentes ao item revestimento cerâmico para piso de 

porcelanato (fl. 857, no valor de 1.098,58 m2; fl. 887, no valor 65,94 m2; e fl. 890, no valor de 
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442,41 m2), que somados totalizam 1.606,93 m2, que supera o quantitativo mínimo exigido 

no item 6.2.4.1, b, II do Edital. 

Os demais quantitativos foram observados, sendo que o objeto da controvérsia se 

limita, em verdade, a discutir a legalidade da exigência de atestado desse quantitativo mínimo “em 

única edificação”, em que pese o recorrente atacar somente a ilegalidade da exigência citada, 

posto que se possibilitado o somatório de atestados de capacidade técnica, restaria atendido a 

exigência editalícia pela recorrente, e por conseguinte, o acolhimento do seu pleito recursal. 

Nesse viés, cabe verificar que a Lei nº 8.666/93, em seu art. 30, sobre a documentação 

exigida para a qualificação técnica do licitante, assim dispõe: 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da 

licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal 

técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, 

bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 

se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os 

documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações 

objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando 

for o caso. 

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

artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita 

por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou 

privado, devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, limitadas as exigências a: 

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir 

em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, 

profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica 

por execução de obra ou serviço de características semelhantes, 

limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos; 
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II - (Vetado). 

a) (Vetado). 

b) (Vetado). 

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, 

mencionadas no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento 

convocatório.                (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões 

ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e 

operacional equivalente ou superior. 

§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, 

quando for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa 

jurídica de direito público ou privado. 

§ 5º É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão 

com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, 

ou quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a 

participação na licitação. 

 

A exigência de apresentação de atestados para fins de qualificação técnica em 

licitação, prevista no art. 30, § 1º da Lei nº 8.666/93, tem como finalidade verificar se o licitante 

possui condições técnicas necessárias e suficientes para, em se sagrando vencedor do certame, 

cumprir o objeto de forma satisfatória. 

Os atestados revelam a experiência anterior do licitante na execução de objetos 

similares ao licitado, em características, quantidades e prazos. A lógica que baseia a qualificação 

técnica envolve uma presunção de capacidade para desenvolver o objeto da licitação, razão pela 

qual haverá de ser habilitado. 

Com base nisso, em um primeiro momento, seria possível entender que quanto maior 

o grau de exigências, maior a presunção de que aqueles que as cumprem são capazes de executar 

as obrigações contratuais e, consequentemente, maior a segurança da Administração. 

Em razão da ausência de previsão expressa na lei, a disciplina dessa questão tem sido 

dada por reiteradas decisões do E. TCU, inclusive transcrita pela própria CPL em sua 

manifestação sobre o presente recurso, nestes termos:  

4.3. A Súmula/TCU nº 263/2011 esclarece que “Para a comprovação da 

capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, 
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simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do 

objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação da execução 

de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características 

semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão 

e a complexidade do objeto a ser executado”.  

4.4. Dos precedentes do TCU, extraem-se também os seguintes 

parâmetros, aplicáveis à qualificação técnica exigida no certame:  

a) Na fixação dos quantitativos mínimos já executados, para fins de 

qualificação técnico-operacional, não se deve estabelecer percentuais 

mínimos acima de 50% dos quantitativos dos itens de maior relevância da 

obra ou serviço, salvo em casos excepcionais. Eventual extrapolação deste 

limite deverá restar tecnicamente justificada, ou no processo licitatório, 

previamente ao lançamento do respectivo edital, ou no próprio edital e 

seus anexos (Acórdãos nº 2.215/2008-P e 1.284/2003-P); 

b) deve-se aceitar o somatório de atestados, sempre que não houver 

motivo para justificar a exigência de atestado único (Acórdão nº 

1.231/2012-P);  

c) deve-se evitar impor número mínimo de atestados (Acórdãos nº 

571/2006 e n.º 329/2010-P); 

d) não se deve exigir que o atestado de capacidade técnica seja emitido 

por entidade situada em local específico (Acórdãos nº 3379/2007-1ªC, 

1230/2008-P e 1285/2011-P); 

e) não se deve exigir, para fim de qualificação técnica, a comprovação 

de tempo de experiência dos profissionais a serem disponibilizados pela 

licitante (Acórdão n.º 727/2012-Plenário); (grifo no original) 

 

Quanto à vedação ao somatório de atestados, a alínea b do item 4.4 da referida 

manifestação da CPL externa a orientação atual do TCU, qual seja, “deve-se aceitar o somatório 

de atestados, sempre que não houver motivo para justificar a exigência de atestado único 

(Acórdão nº 1.231/2012-P). 

Nessa mesma linha, confira-se outros julgados do E. TCU:  

“Para o fim de comprovação de capacidade técnica deve ser aceito o 

somatório de atestados, sempre que não houver motivo para justificar a 

exigência de atestado único.  

Auditoria do TCU tratou das obras de microdrenagem, execução da rede 

coletora de esgoto e urbanização da bacia da Criminosa, bem como 

construção da estação de tratamento de esgotos, no bairro Nova Marabá, 

no município de Marabá/PA. Na fiscalização, foi verificada, dentre outras 

irregularidades, a potencial restrição à competitividade, decorrente de 
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critérios inadequados de habilitação e julgamento na Concorrência nº 

5/2011 – CPL/PMM, que teve por objeto um conjunto de obras e serviços 

ligados à engenharia. Para o relator, ‘a restrição ao caráter competitivo 

da licitação foi caracterizada pela proibição do somatório de atestados de 

capacidade técnica’, sendo que, para ele, ‘a explicação para a proibição 

do somatório de atestados de capacidade técnica não foi convincente’. 

Em circunstâncias semelhantes, ainda conforme o relator, o Tribunal tem 

determinado que ‘a comprovação de capacidade técnica seja feita 

mediante o somatório de atestados, sempre que não houver motivo para 

justificar a exigência de atestado único’. O Tribunal, então, com suporte 

no voto do relator, decidiu pela audiência dos responsáveis por esta e 

pelas outras irregularidades. Precedentes citados: Acórdãos nº s 

1.237/2008, 2.150/2008 e 2.882/2008 – Todos do Plenário” (TCU. 

Acórdão nº 1.231/2012 – Plenário, TC 002.393/2012-3. Rel.: Min. Walton 

Alencar Rodrigues. DOU 23.5.2012).  

 

 

2. Não configura irregularidade a inexistência de regra expressa no edital 

permitindo o somatório de atestados de capacidade técnica. O 

impedimento à utilização de mais de um atestado é que demanda, além 

da demonstração do seu cabimento por parte do contratante, estar 

expressamente previsto no edital. Representação de licitante relativa a 

pregão presencial promovido pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. para 

a contratação de serviços técnicos especializados na área de 

infraestrutura de tecnologia da informação apontara irregularidade no 

exame da qualificação técnica da vencedora do certame. Segundo a 

representante, a permissão para o somatório de atestados de capacidade 

técnica, apesar de o edital não trazer tal regra, teria prejudicado a 

avaliação da real capacidade de execução das atividades requeridas 

simultaneamente. Em análise de mérito, o relator refutou os argumentos 

da representante, ressaltando o entendimento prevalecente no TCU sobre 

a validade do somatório de atestados. Para ilustrar tal entendimento, o 

relator relembrou deliberação do Tribunal no sentido de que ‘é vedada a 

imposição de limites ou de quantia certa de atestados ou certidões para 

fins de comprovação da qualificação técnica, a menos que a natureza e a 

complexidade técnica da obra ou do serviço mostrem ser indispensáveis 

tais restrições, devendo a Administração, nesses casos, comprovar a 

pertinência e a necessidade da fixação de limites ou de não permitir o 

somatório de atestados no exame da qualificação técnica do licitante’. 

Diante disso, concluiu que a inexistência de regra expressa no edital 

permitindo o somatório não configura violação ao princípio da vinculação 

ao instrumento convocatório, uma vez que ‘o impedimento à utilização de 

mais de um atestado, por implicar algum tipo de restrição à 
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competividade do certame, é que demandaria, além da demonstração do 

seu cabimento por parte do contratante, estar expressamente previsto no 

edital’. O Tribunal, na linha defendida pelo relator, considerou 

improcedente a Representação. (TCU. Acórdão nº 1.983/2014 – Plenário, 

TC 014.949/2014-8. Rel.: Min. José Múcio Monteiro, DOU 30.7.2014). 

 

Como se vê, esses julgados do TCU, de fato, demonstram que a regra é a possibilidade 

de utilização de somatório de atestados. A exigência de um único atestado que demonstre a 

execução de obra ou serviço similar ao objeto da licitação é exceção, devendo a Administração 

justificar a exigência de atestado único. 

Verifica-se dos presentes autos manifestação do setor técnico desta Defensoria Pública 

do Estado do Piauí (fls. 449-450), que justificaria a impossibilidade de aceitar o somatório de 

atestados, sob o argumento que essa vedação decorre da relevância da execução dos mesmos na 

reforma e ampliação do prédio sede do órgão, uma vez que são as parcelas de maior relevância e 

de valor significativo do objeto. 

Contudo, da análise do citado documento, não há qualquer justificativa concreta para a 

exigência de atestado único, conforme previsto no item 6.2.4.1, alínea b, I a IV, do Edital, não 

informando o porquê da exigência de atestado de capacidade técnica em uma única edificação 

referente item “revestimento cerâmico para piso de porcelanato”.  

Desse modo, a Administração não apresentou fundamento técnico-científico 

satisfatório a justificar essa exigência de um único atestado de capacidade técnica para os serviços 

de pintura em paredes com tinta látex, revestimento cerâmico para piso de porcelanato e 

telhamento metálico, exigidos para uma única edificação. 

Dessa forma, a exigência contida no item 6.2.4.1, alínea b, I a IV, do Edital, não se 

encontra tecnicamente justificada nos autos pela equipe técnica desta Instituição, como exige as 

orientações do TCU, não existindo no caso uma razoabilidade que equilibrou o caráter 

competitivo da licitação com o zelo que a Administração precisa possuir para escolher um licitante 

apto para a execução do futuro contrato de forma satisfatória. 

Assim, forçoso concluir que assiste razão à recorrente, restando caracterizado rigor 

exagerado na fixação das exigências contidas item 6.2.4.1, alínea b, I a IV, do Edital, restringindo 

o caráter competitivo da licitação e afrontando o inciso I do § 1º do art. 3º da Lei nº 8666/93, 

verbis: 

Art. 3º (...) 
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§ 1º É vedado aos agentes públicos: 

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de 

convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou 

frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 

cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da 

naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 

contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5° a 12 deste artigo e no art. 3° da 

Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991; (grifei) 

 

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93, DECIDO 

conhecer do recurso interposto pela empresa DÔTA ENGENHARIA LTDA e dar 

provimento para reformar a decisão da Comissão Permanente de Licitação desta Defensoria 

Pública e declarar habilitada a recorrente, considerando que restou atendido o item 6.2.4.1, 

alínea b, II, do Edital da Concorrência pelo somatório de atestados de capacidade técnica 

apresentados,  nos termos dos fundamentos supratranscritos. 

 

Teresina, 29 de maio de 2018. 

 

Francisca Hildeth Leal Evangelista Nunes 

Defensora Pública Geral  

 

 

 

 


