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MPUGNAÇÃO INSTITUTO LEGATUS - Licitação Tomada de Preços n°
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4 mensagens
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Gabriel. Aguiar <advgabrielaguiaroutlook.com>
19 de janeiro de 2022 20:18
S ç\S•Para: "Iicitacao©quixadace.gov.br <Iicitacao©quixada.ce.gov.br>
Cc: Abel Landim <abel.landim@hotnlail.com>
Bom dia,
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Aos Cuidados da Sra. Mirlia Saldanha Lima e demais membros da Comissão Permanente de
Licitação.
Favor, confirmar o recebimento.
Referência: Licitação Tomada de Preços n° 04.00112022TP12022.
ASSUNTO: AUSÊNCIA DE ESTIMATIVO DE INSCRITOS
Atenciosamente,
Gabriela Aguiar
Diretora Jurídica
Instituto Legatus

Livre de vírus. www.avast.com.
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ILUSTRÍSSIMA SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE,

Referência: IMPUGNAÇÃO À TOMADA DE PREÇOS N°04.001/2022 - TP

INSTITUTO LEGATUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Fidalma
Boavista Gondim, 2361, em Teresina, Estado do Piauí, inscrito no CNPJ sob o n9
19.573.076/0001-34, por meio de seu Diretor abaixo subscrito, vem, na forma da legislação
vigente, impetrar a presente
IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
supracitado, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços
especializados de planejamento, organização e realização de processo seletivo de provas
para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargos de nível superior, nível
médio e de nível fundamental da Prefeitura Municipal de Quixadá, bem como o processo
seletivo para o preenchimento dos cargos de agente comunitário de saúde e de agente de
combate as endemias.

1 DA ADMISSIBILIDADE
A doutrina aponta como pressupostos para essa espécie de recurso administrativo,
cuja existência concreta deve ser preliminarmente aferida, a manifesta tempestividade, a
inclusão de fundamentação e o pedido de reforma do instrumento convocatório.
De acordo o art. 41, §§ 1 e 2 da Lei n 8.666/1993, qualquer cidadão poderá
impugnar os termos do edital até cinco dias úteis anteriores da data fixada para abertura dos
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envelopes de habilitação e se licitante, poderá fazer até o segundo dia útil que anteceder a
abertura de tais envelopes.
A data para abertura dos envelopes foi fixada para o dia 08 de fevereiro de 2022,
segundo o adendo ao Edital em questão publicado dia 17/01/2022.
Tem-se, pois, que a presente impugnação é tempestiva.
Preenchidos também os demais requisitos doutrinários, pois a petição é
fundamentada e contém o necessário pedido de reforma.

II DA RAZÃO DA REFORMA
11.1 DA AUSÊNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
O objeto do Edital ora impugnado é a contratação de empresa especializada no
planejamento, organização e realização de processo seletivo.
Ao dispor sobre os itens que a proposta de preços deverá conter, o edital estabelece
em seu subitem 5.2.4:
"5.2.4 — Valor mensal e total proposto, cotado em moeda nacional, em
algarismos e por extenso ( ... )"
Ainda no instrumento convocatório, diz-se que a empresa contratada será
remunerada de acordo com a quantidade de inscritos no processo seletivo, sendo o valor
pago todo aquele arrecadado com as taxas de inscrições, não cabendo ao contratante arcar
com nenhum valor, conforme prevê o subítem 14.2:
"14.2. O valor pago a CONTRATADA será todo aquele arrecadado com as taxas
de inscrições não cabendo ao CONTRATANTE arcar com nenhum valor". (sic)
No Anexo 1, que traz o Termo de Referência, o Item 7 tem o título "DAS INSCRIÇÕES,
DO VALOR E DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS". Não há, entretanto, qualquer valor de
referência das inscrições, tampouco estimativa de candidatos inscritos.
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Por sua vez, no Modelo da Proposta de Preços, disponível no Anexo II, pede-se o
valor global da proposta, sem especificar a forma de cálculo desse valor global, uma vez que
não há uma estimativa de candidatos inscritos.

Ou seja, a despeito de o modo de pagamento adotado pelo edital é legal e usual, em
nenhum momento o edital estabelece uma forma objetiva de julgamento das propostas de
preços!
Qual o preço a ser apresentado? O valor por candidato inscrito? Esse valor deve ser
apresentado por cargo, por nível de escolaridade, ou será somente um para todos os
cargos? Se o julgamento é pelo valor global, qual a estimativa de inscritos para o cálculo
do valor global, considerando o valor unitário de cada candidato? E os casos de isenção de
pagamento da taxa de inscrição?
O Estatuto das Licitações (lei n9 8.666/93) estabelece:
"Art. 3A 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." (grifei)
O julgamento objetivo vincula a Administração na apreciação das propostas aos
critérios estabelecidos previamente no edital, de modo que, no curso da licitação, não
poderá a Administração se valer de critérios desconhecidos para aferir a aceitabilidade ou
realizar o julgamento das propostas.
Nesse sentido, já se manifestou o Tribunal de Contas da União em diversos julgados,
como no Acórdão 3622/2011, de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, que ressaltou a
obrigatoriedade de, nos procedimentos licitatórios, se elaborar "editais com disposições
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claras e parâmetros objetivos para o julgamento das propostas, em observância ao art. 40,
inciso VII, e art. 44, ambos da Lei 8.666/93".
Outrossim, a Lei n° 8.666/1993 prevê, em seu art. 40, 2,, inciso II a obrigatoriedade
de orçamento estimado, ir, verbis:
Art. 40( ... )
§ 22 Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante:
II - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços
unitários;
De acordo com a previsão da Lei de Licitações, toda licitação, inclusive de serviços,
possui como pressuposto de validade a existência de um orçamento estimado em planilhas
de quantitativos e preços unitários.
A inobservância do instrumento convocatório com a legislação acima citada
impossibilita a realização de uma proposta por parte do licitante, já que não há como prever
uma estimativa de candidatos, ou sobre o que deverá ser cotado (valor unitário por inscritos,
por inscrito em cada cargo, por nível de escolaridade?).
Tal circunstância macula o certame e, consequentemente, todo o procedimento
realizado.

III DOS PEDIDOS
Em face de todo o exposto, requer sejam analisados os pontos detalhados nesta
impugnação, com a disponibilização do edital aos interessados, com sua posterior
republicação do novo texto pelos meios oficiais e remarcando-se nova data para a realização
da licitação, para que se afaste qualquer antijuridicidade que macule todo o procedimento
que se iniciará.
Requer, ainda, que as razões aqui formuladas sejam processadas e, se não forem
acolhidas, sejam motivadamente respondidas, não sem antes, serem apresentadas à
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apreciação da D. Autoridade Superiora, consoante ao que rege o Princípio Constitucional de
petição (CF/88, art. 52, inc. LV).
Requer, por fim, caso não seja atendida a presente impugnação, seja mantida a
irresignação da ora impugnante, para posterior juízo de anulação por parte da autoridade
competente para tanto.
Termos em que pede e espera deferimento.
Teresina-PI, 19 de janeiro de 2022.

(Assinado deforma digital)
JOSÉ ABEL MODESTO PAES LANDIM
Diretor Executivo

JOSE ABEL MODESTO
CC

PAES
LANDIM:0081 7540431

Assinado deforma digital por JOSE
ABEL MODESTO PAES
LANDIM:00817540431
Dados: 2022.01.19 19:57:43 -0300
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SEGUNDO ADENDO AO EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS N 2 04.001/2022-TP
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, com sede na Trav. José Jorge
Matias, s/n, bairro Campo Velho, em Quixadá, Estado do Ceará, através da Presidente da Comissão de
Licitação, faz saber a todos, que se acha aberto o presente ADENDO AO EDITAL do Processo Licitatório n2
04.001/2022-TP, na modalidade Tomada de Preços, considerando a impugnação do INSTITUTO LEGATUS
conforme o que se segue:
1- DAS ALTERAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO 1 DO EDITAL
ONDE SE LÊ:
7. DAS INSCRIÇÕES, DO VALOR E DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS
7.1 - As inscrições para o processo deverão ser abertas pelo período de 20 (vinte) dias úteis e serão realizadas
exclusivamente por meio da internet, no endereço eletrônico da Contratada, disponível 24 horas,
ininterruptamente, durante todo o período de inscrição, cujo pagamento será feito via boleto bancário emitido no
ato da inscrição.
LEIA-SE:
7. DAS INSCRIÇÕES, DO VALOR E DA ESTIMATIVA DE INSCRITOS
7.1 As inscrições para o processo deverão ser abertas pelo período de 20 (vinte) dias úteis e serão realizadas
exclusivamente por meio da internet, no endereço eletrônico da Contratada, disponível 24 horas,
ininterruptamente, durante todo o período de inscrição, cujo pagamento será feito via boleto bancário emitido no
ato da inscrição. O valor estimado da licitação é de 71.266,80 (setenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e
oitenta centavos), para a quantidade estimada de inscritos abaixo:
ESPECIFICAÇÃO

TEM
01
02
03

UNID QUANT.
Serviço
200
Serviço
200
Serviço
200

Inscrição para nível de escolaridade fundamental
Inscrição para nível de escolaridade médio
Inscrição para nível de escolaridade superior

2— DAS ALTERAÇÕES DA MINUTA DA PROPOSTA, ANEXO II DO EDITAL
ONDE SE LÊ:

ITEM

ESPECIFICAÇÃO

-

UNID

VALOR
V. UNIT
QUANT.

01

Trav. José Jorge Matias, 5/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE

V.TOTAL

PREFEITURA DE

,

QU IXADA
Comissão de Licita

o

VALOR GLOBAL

-

LEIA-SE:

VALOR—R$
TEM

ESPECIFICAÇÃO
Inscrição

01
02

para

de

Inscrição para nível de escolaridade médio
para

nível

de

UNID

QUANT.

Serviço

200

Serviço

200

Serviço

200

V. UNI1

V.TOTAI.

escolaridade

fundamental
Inscrição

03

nível

escolaridade

superior

-

VALOR GLOBAL

3— DAS ALTERAÇÕES DA MINUTA DO TERMO CONTRATUAL, ANEXO III DO EDITAL

ONDE SE LÊ:

ITEM

DESCRIÇÃO DO OBJETO

UNIDADE

QUANTIDADE

MÊS

12

V.UNIT.

V.TOTAI.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

ESPECIALIZADOS

DE

PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E
REALIZAÇÃO
SELETIVO
SELEÇÃO

DE
DE

PROCESSO

PROVAS

PARA

DE CANDIDATOS PARA

PROVIMENTO

DE

VAGAS

EM

01
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, NÍVEL
MÉDIO E DE NÍVEL FUNDAMENTAL
DA

PREFEITURA

MUNICIPAL

DE

QUIXADÁ, BEM COMO O PROCESSO
SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO
DOS

CARGOS

DE

AGENTE

COMUNITÁRIO DE SAÚDE E

DE

AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS

Trav. José Jorge Matias, S/N
Campo Velho, 63907-010 - Quixadá-CE
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LEIA-SE:

(TEM
01
02
03

-

ESPECIFICAÇÃO

UNID

Inscrição para nível de escolaridade
fundamental
Inscrição para nível de escolaridade médio
Inscrição para nível de escolaridade superior
VALOR GLOBAL

-

VALOR
QUANT.
V. UNIT

Serviço

200

Serviço
Serviço

200
200

V.TOTAL

3—DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO
3.1 - A sessão marcada para o dia 08 de fevereiro de 2022, às 09:00hs, fica remarcada para o dia 15 de
fevereiro de 2022, às 09:00hs.
4- DOS DEMAIS ASSUNTOS
4.1 - Todos os demais assuntos inerentes ao Edital, seus anexos, não mencionados neste ADENDO,
seguem inalterados.
Quixadá/CE, 24 de janeiro de 2022.

MirilaM'arja Saldanha Lima
Presidente da'tomissão de Licitação

Trav. José Jorge Matias, 5/N
Campo Velho, 63907-010- Quixadá-CE
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resultante do Pregão Presencial n° PP2019/0I3SEAD CONTRATANTE: Secretaria de Administração. CONTRATADO:
Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo do Ceará. OBJETO: contratação de
Empresa/Instituição para a prestação de serviços de agente de
integração visando o preenchimento de vagas de estágio para
estudantes de nível médio, educação profissional e superior na
Administração Municipal, de interesse da Secretaria de
Administração do município de Quixadá. O presente Te~
Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato
original pelo período de 02 meses a partir da data da assinatura.
Signatária Contratante:Roberia Glicya de Sã Felix. Secretaria. Data
da assinatura: 27 de dezembro de 2021.
Publicado por:
Francisco Ibiago Pessoa de Queiroz
Código Identifleador:DFF5EI)OC
IECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
$ECUNDO ADENDO AO EDITAL - TP 04.001/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - A Comissão
Pennanente de Licitação faz saber a todos que. se acha aberto o
SEGUNDO ADENDO AO EDITAL do Processo Licitatôrio Tomada
de Preços ii° 04.001/2022-TV. cujo objeto é: contratação de empresa
pari prestação de serviços especializados de planejamento,
organização e realização de processo seletivo de provas pira
seleção de candidatei para provimento de vagas em cargos de
nível superior. nível médio e de nivel fundamental da prefeitura
municipal de Quixadá. bem como o processo seletivo para o
preenchimento dos cargos de agente comunitário de saúde e de
agente de combate as endemias. Originariamente pre'ista para
ocorrer no dia 08 de fevereiro de 2022. ás 09h00min. e
REMARCADA para o dia 15 de fevereiro de 2022, às 09h00min.

J2° EDITAL DE CONVOCA ÀO PARA
TEMPORÁRIA SELECÃO PÚBLICA SIMPLI
EDITAL Y 00212021 - INGETI.
'
- DOS CARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CARGO: ORIENrADOR SOCIAL
1 NOME DO APROVADO
INSCRIÇÃO
1 RISLLTADO
1423
INABILITADOtAI
1 '°WOCAMPO5 A.'WLOSIO
2-DOS CARGOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
frAsco: ENFERMEIRO
NOME DOAPIIOVADO
RESULTADO
1L5Ca1C 0
MASSA JARD€LIA ARAUJO DE SOIJtA INABI1.11 ADOÍAI
NATALIA SILVA DE QUEIROI LIMA ISABIUTADO(AI

1 1101

CARGO: IECNICO DF.,,,RM ";.:M
%I)tI. DO APROVADO
INSCRIÇÃO
RIStLTADO
2010
NAYDIA I*AflOSA DE LIMA
IIABILtTADO(A
G'M.1A DOS SKIIOS PAWLIIADO(AI
SI)
SILVA
114
IASNE EBIL? LEMOS 1*CASTRO
HABILITADO4AI
CARGO: TECXICO EM SACDC IVCAL
tOME DO APROVADO
RISVLTADO
INSCRIÇÃO
T)IAYNAM CAVALCANTE LODO DE HABILIrAP0.AI
60
CARVAlHO
no
MASSA ILMA MASTINS DE QUEIROZ HABIUTADO.A}
3 DOS CARGOS — SECRETARIA MUNICIPAL
PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE

CARGO:IECNIC'O EM SAlDE ULCAL
NOME DO APROVADO
RFSVI.TADO
INSCRIÇÃO
GABRIEL CRY5TLkN It*NAJMDES IIADILITADO(A)
.4
TERREIM

MIRLLA MARIA SALDANHA LIMA
4— DA PUBLICAÇÃO

Presidente da CPL.
Publicado por:
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador: DS3E6I 16

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADA - O Município de
Quixadá. através da Secretaria de Administração, toma público o
extrato do 30 Termo Aditivo ao contrato n° 2019.03.13.OISEAD,
resultante da Adesão à Ata de Registro de Preço n°
CR22019/00IDUG - CONTRATANTE: Secretaria de Administração.
CONTRATADA: Gonçalves - Locação. Construção e Eletrificação
Eirelc - ME. OBJETO: contratação de serviços de locação de
veículos para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Administração de Quixadá. O presente Termo Aditivo tem por
objeto prorrogar o prazo de vigência pelo penedo de 12 meses a partir
de 01 de janeiro de 2022. Signatária ContrataatelRobcrta Glicya de
Sã Felix. Secretária. Data da assinatura: 23 de dezembro de 2021.

O presente Edital de Convocação, com a relação completa dos
CONVOCADOS, estará publicado no Diário Oficial dos Municípios e
no Diário Oficial do Estado, bem como no endereço eletrônico
www.quixada.cc.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura,
atendendo às necessidade e conveniência de cada ente administrativo
da Prefeitura Municipal de QUIXADA.
É de inteira responsabilidade do candidato a sua omissão quanto ao
que for publicado ou divulgado.
Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições cm contrário.
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE. 25
de Janeiro de 2022.

RORERTA GLICYA DE SÃ FELIX
Secretária Municipal de Administração
Publicado por:
Nayane Grace Fernanda
Código Identlflcador:6B4D0B7A

Publicado por:
Francisco fliiago Pessoa de Queiroz
Código Identificador:8574A24C

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
12° EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA DO
EDITAL N°002/202! - INGETI - RESULTADO DE
HABILITAÇÃO
SELEÇÃO PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA COMPOSIÇÃO
DE BANCOS DE RECURSOS HUMANOS - EDITAL N
002)2021 - INGETI

RESULTADO DE HABILITACÃO

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Comissão
de Licitações do município de Quixadá torna público que se encontra
à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão
Eletrônico n° 10.00232022.PERP. do tipo menor preço por lote, cujo
objeto é Registro de preços para futuro e eventual contratação de
serviços de alimentação pronta, para atender as necessidades da
Secretaria da Saúde do município de Quixadá-Ce. Datas e llorãrios: 1.
Inicio de recebimento das propostas: 08hs00min do dia 26/01/2022; 2.
Fim do recebimento de propostas: 08hs00min do dia 07/0212022: 3.
Abertura e Julgamento das propostas: das 08hs01min às 08h59mm do
dia 0710212022; 4. Inicio da sessão de disputa de preços: 09hs00nun
do dia 07102/2022, maiores informações na sala da Comissão de

www.diariomunicipal.com.br/aprece
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m.ICiJOIONII&4
pqo.oco.,r,Iõ..b,k,
poato.Jrm.lbadoqae
tambim aos sala, do teosbnrn4. em ,çal mia
5352tM0 edo Mu,kta VIda
do coo paindo 1106.1
bananal,. 5(1(0.300
POClIOlI Na *aaellpafl4lo
IC. o t.maonaoocwo do.
socosl. a aSa lo dc
.11(5 '(TIO ecnala'aôo.
Ie.k'o. ,ab.adace. a, si..,
lume p351151-1 i
do, lambem uSara
11k ml... msiwl desde
- pana lr,tcT%6o
a TlotW 4' -g'aada-tø'a
klnn,ionwm,o'l,l%'.
'n'quando a taslaloaçio
a .oaaolla .RSi
akaao,S, Ilnhpoelo'.
ora,oe nazI desde :aaao baloAco qur beasaIr.ro. w.
10141124..
po.430.I
de
curc,do,embaoco.

lis'.

Map'
ou.Sarel.SesS
as a Me
sa•
apar
lwuS a SSNMSS
.sauSjteaSfl,é_a5a
flq SaVIM), Medo
INSS sufocado
O cor,, do fl S
o_do. sa
do
061 pema. - 4. - do sa•
•
la5S
. "enoos.
RI 2,3M bttdtI 9-5
coslet 00 6r450. a. no.
•
p,se.t.dacai p.-n.6..
ostol b.stltcc. Broto•
W0.500*13 ralos 43¼, 44
'frIa pIra RI 2.4 biPila
Pa, o aro Embora o 1310'
411 loisa 4 o
pele Go,...,, ao P000'
prlç1.Ea 3s ,ç.erwrs, 5071
2900% 2C 10,71 acne.,
oCo,t,&nm 51.430 40
1WIC PIra "149.11. 41
.0.4.445 do «elO.

Tempo reduzido
0~~&$~
d,Ialsoo. a.'s W. IR
d'si. o OrirI - sb,tamal. do, tsbalMdyitl
CO(T CItO' cosi&'nadci
dc crv4-ll .419.035010
a lati lm cor, lato Ore,
Cnn 15.542,1.0 tIaIa.
CAI COs)taOIr CaIs
oV.M. a, TraIdo e
Prn,dêse,i 6.3 arMa QoI
onel000 a. ,!a103.M1t3
pod. lar 'a d,anoc pan
ut. aia, cano s sIclo010015e00114 it1(lIS1
.cçat'.oemlrt'-O 20
ttÇ'C ~791
rs RT-UMPt si ri Se do
aaOPptÕo 1 ;a,br do gslnlo
is .c-S, colhia.

PAI derruba P16 a quase zero este uio
:-'IIJer,ube'v
.a' ;niadn de
do III
bnsaicwa em NUdeiS'. em o,at.bno
pa.adslps 1%
A moio COBaIa do
ralasõno Plnpa,livl
Ego@dca.a MasaduL dm44.o magoa em Wa+apoo
Se docçarcolo 06* também irdui sua npe,lans
pana elais em. 102% 4IWt lIstra Çu O Ir.'11ae42(Ia
tos no plolamu ama, .woV.l's da nosnain-. anisomo
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Vendas do Tesouro Direto atingem R$ 3,293 bilhões em dezembro (

\'-OMSS4O, /
Desde o iSa deste anvi, o investidor com recursos no Tesoiro Direto paga menos para itt o dinhciè<ttC.
aphcado, unia sn que a taxa de custodiados tfttcaiu de0,25 pua o2o%do valer dos papéis
moo 'l•tlO,oÇiO'lta
la nrst.aa dc x,:,k. do
reitor, D'nie .ap.nzam os
n.ale 'lo R,161
elo Jcrco*ots .5-' a)'a) Pai
sadio e re$-Jzrarsnl lei 3,203
b,lhoc, 03. re';soc.
es,,, Ri III' 0,11,4° ,rsalr
2$ vIl b.DsOsa ,IO.I,,t,
trolora,O, dado, \,'o(71.01, llrsde ar..'
acuo deite ano. Com rei Orlas ao..,
'co piga fac-oco 7-od,zYsnm apbcae'
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111,310, saoaa de 0,2-1
0.2Cs 4. valo, *5-a, p.pç.a
O, 3.5300 mm poo..cado,
-. smg.isdoot, Sana, o,
corrapdo. pta las. Saiga &
'orça.. 5.01. lTt,o.,00 SeIao.
Tae ccereipco.dera •
do Mil. 0101(010 'oscIlada, 1 aoda4n moAda lpadsc Nasional 4* PTcÇOl 50
- .aa4o &n.plo IIPCAI.
o Toota,o IPCA. e
100010 lOCA' com s.rol UM 50(.20440. alcacando
5q,Irasa. "dOm pula-:' 55.1% Nasaj,a*asli.apaot'
poçio Se 322', aia. ,T*daa. (CIO VI iIIIaI4)I arojeoado. à
roqt.aaLo os pzeraado.. t•aS Scl.c. saci POZIICIPCIO
colo, toco.' delo,de, 0051.' de 26.-lI. r pos isto. colou
morou 4. eTOla5iO lora,,. lo. preil,ado.. coroo 09,1%.
tm olacio a Compo..O talo 're.o,,o Pre
CIO dc 01105.' p00 p0DI
'ajo com loro' Soncora.. o I'alu'ço Ó5U ÇsC 1'
1031 pie okto.om rectab.- dc, 1,1-aIos '-ergem emo au 1
lidado aos.aslad.. l.5. daI- .ao A maor pais-e. 64.4%.
açor ao mesmo penado O •
CoolfoIla por 111.101 cOm.
nodo col ,encmocl.Io m ,rstuocnboes,re Ir Sano.
1-de wnro de :011 e ir
O, situo. com prazo oI.11e 5
p.:,.i .ar.aoSo dc 1 .
-4%
oII anos. p00 os. ou. cor
O e.Ioq.c 101114* I'C.o4 'capo raSe l, a II 1% Lapa.
Doro'o alcancou li l 9 cl tom nr.clmesOo acIma
dcIOanoa .2041
biSco, a, tio de 4am
bro. o coco icpoe.cn,a .30
.5aorno de 1.4. cm rela
Inveslldorn
,ao se mi lar-ler, o. de 2$
V. daI dc 01,01$ no
'l,t halkde'c a-.a meigo & lo, lOOrritidoreo it c.i.a
lo,", aoboc deoembr. 33 tinam ou Towaro P,,clo
2023. -4._4t4a Icilairou ti em dnew,b,o 0) atamo
tolal dc isvaodoees cadas
61'O OuSou
O, lar-aio. nmaaerado. Içada' ao talo do .104, solo
16 2fl lo o par rqn
pon2cm pela malar vo4
'cala l5.lcilO dc 77,14. só

4lt O
' %.0'- 4

¼ecflYSSSlIN*ir .1 0ytaSs3ln.Y%f 410
NSS
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acom,alado do ao, 5' tu
mao dc im.nlldøeo. alho'
O.cn. a 1114,127. 'o.,.
var,aØo de 25.7% ao. .15,510, 11 mosca No oosb. o
aaiacmu lO. de t'.l -O'
'os .nnfladoa. aSilo.
A suJia.io do Teao.zo
D,icIo
pequeno. tatu
"dor., rode «e obseroida
polo comIldaiari simeto
dc 'on4u alt RI S sta1 que
coe.espondna cm durembit . Ii 939 opnaoõa de
ror,d, 4-e l,isIo,assec,fldO
rfl. O go. co. rapoodco a
lS.0% do, toada. ,xot,,daa
ao , o talo, mtd.o por
09005(5.- atolo md.. Sol de

0. mmmdon. nojo pi.
xrlmdo papou dc mbloo pra
ro As muda' dc Oslo, coava
peaIO dt 030 a 0000 14104
nttna,Waa 11.1% e
Ias cem pealo de 5. lo a,
24.3% do letal O. pqtoi
4 de prazo
de m & ID

c5r5,jiati°tle ia' 'cada,

O ielc,sn Duelo 125 Cn.
do na Isto dc 1062 pita
pOal «Se tIpo dc a'1.

Soca. pudaas'or .dq,anr
ocoalo. palrO..o' dorci'.oc,
i€ do Te.oçsro a,asr.al na'... .nk.mcdaaao de .c"
is, SAaOCeMOS O apl.oador
lO pa.00a £•C', 0114 Is'.
para a (0000030 Inp000awl
pcla maaIódsa do. calo.
A 'cada de I,o,alo. e a..,.
da. Soem.' q'n o o.ti
oo sem de c,
qeu
para pagas da-Ida, e bosni
CnitÇeOtaiO. Em troca, o
Toca. Nac.ona lo soaspetas'... a dc'olvr, '.300
s0.. Iam a&,oeul 4'.; pode
sanar de acordo com a Se
Il o, ooads.rr' de afiado. o
nimbo, ou tios,. Usa dedalda
ar.... .padaameale 'ao caso do.
pÇ'ttI Fet'4°
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