
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP 0034079

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E/OU AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E DE
CONSUMO

(Guia de suporte ao preenchimento do ETP: 12964105)

 

ID:

"Plano Anual de Contratações", ver DOC SEI Nº 13789393, Planilha PAC 2022 .

A. Descrição sucinta do objeto

Elabora-se o presente documento para a análise da viabilidade de
contratação de empresa especializada em execução do projeto de engenharia de
instalações elétricas de equipamentos e suas infraestruturas, com o objetivo de dar
suporte alternativo em caso de falta de energia elétrica da concessionária local, no
edifício EUCLYDES REIS AGUIAR - ERA pertencente a SJMG – BH.

 
B. Justificativa da necessidade da contratação ou aquisição

Considerando-se que no edifício ERA os pavimentos de garagens, hall de
elevadores, escadas, auditórios, luzes de emergência e tomadas de energia de
computadores das estações de trabalho estão com os circuitos elétricos de iluminação
desprovidos de alimentação com energia alternativa, E que no caso de falta energia da
concessionária local, ocasiona interrupção das atividades jurisdicionais;

Considerando-se que o edifício já possue infraestrutura de Barramento
Blindado necessária para propiciar aos circuitos de energia da rede de informática seja
provido de energia alternativa quando da falta da energia da concessionária local, caso
se instale agregado a este recursso um Nobreak , e que se execute adequações nos
quadros de distribuição para circuitos de informática existentes;

Considerando-se que, os serviços e equipamentos a serem adquiridos para
a resolução do problema possuem um nível de complexidade elevada, foi contratado por
meio do processo SEI nº 0020247-05.2019.4.01.8008 o Projeto Técnico, elaborado pelo
Engenheiro André Eduardo do Nascimento Gomes, com a finalidade de adequação
desses circuitos.

Isto posto, passamos gaora a proceder a contratação da execução destes
serviços e a aquisição dos materiais necessários contemplando a execução do Projeto de
Engenharia contratado, devendo a contratada atender a todos os requisitos técnicos e
legais dispostos nesse Projeto Técnico constante no processo SEI nº 0020247-
05.2019.4.01.8008 , DOC SEI Nº 13449476, DOC SEI Nº 13449608, DOC SEI Nº
13456195, DOC SEI Nº 13456635, DOC SEI Nº 13456751, todos documentos referente ao
edifício ERA.

C. Alinhamento da demanda com diretrizes e metas institucionais*
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A demanda se alinha ao Plano Estratégico da Justiça Federal 2021/2026,
instituído pela Resolução Nº 325/2020, quanto aos Objetivos Estratégicos a saber:

1. “Promoção da Sustentabilidade”
1.1 As obras de melhoria de instalações elétricas dedicadas a

equipamentos de informática estão inseridas nesse objetivo, considerando-se que, sem
interrupções bruscas na rede elétrica os ativos de rede e as estações de trabalho têm
sua vida útil aumentada, deixando-os com o funcionamento mais confiável e sem
flutuações na rede elétrica, reduzindo gastos de reparos. Soma-se ao fato que, como
muitos aparelhos têm o valor de reparo muito próximo ao valor de um produto novo, a
diminuição dos defeitos causados por descarga elétrica reduz o descarte de
eletroeletrônicos.

1.2 Considerando-se o Nobreak como filtro de transientes, conectado antes
das tomadas e aparelhos, esse equipamento serve para regular a voltagem e a pureza
da energia gerada para os equipamentos eletrônicos ligados a ele, otimizando a rede
elétrica dos referidos equipamentos que irão consumir exatamente a quantidade de
energia mínima para o aparelho funcionar da melhor forma. Com essa ação estima-se
uma redução de até 10% no valor de energia elétrica normalmente consumida, com
consequente redução dos custos com a energia elétrica.

2. "Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e Proteção de Dados"
2.1 A execução do serviço em questão fortalece as estratégias digitais

desta Seção Judiciária, visto que tem o objetivo de evitar que interrupções bruscas de
energia venham a interromper os serviços e informações digitais disponibilizadas,
promovendo a satisfação dos usuários.
 
D. Requisitos da contratação
D.1. Requisitos qualitativos e quantitativos (e análise das contratações anteriores)

 
Análise das contratações anteriores:
As contratações feitas anteriormente para os edifícios AFP e ERA

contemplaram a instalação de barramento blindado, mas não o associaram aos
equipamentos de Nobreak para uso da rede de informática, às estações de trabalho o
que torna os sistemas com pouca confiabilidade em caso de queda de energia da
concessionária local.

As Subseções Judiciárias do Interior do Estado, em projetos atuais dos
últimos cinco anos, têm contemplado a instalação de dois Nobreak por seccional, o que
tem minimizado intervenções de manutenção e aumentado o nível de segurança,
considerando-se que estas localidades não dispõem de assistências técnicas autorizadas
para reparos e reconfigurações e, normalmente o tempo de atendimento para
regularização de funcionamento é superior a cinco dias úteis em alguns casos e,
requerem processos de contratações emergenciais, além de orçamentos comparativos
do custo do atendimento.

 
Requisitos qualitativos de contratação:
1. O Termo de Referência deverá prever a contratação de empresa

especializada em execução do projeto de engenharia de instalações elétricas de
equipamentos e suas infraestruturas, com o objetivo de dar suporte alternativo em caso
de falta de energia elétrica da concessionária local nos edifícios que compõem a sede da
JFMG–BH.

2. O serviço não possui natureza continuada, sendo contratado por escopo,
em período predeterminado, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo
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prazo necessário à conclusão do objeto, observadas as hipóteses previstas no § 1º do art.
57 da Lei nº 8.666, de 1993.

3. Não há impedimento à participação de microempresas e empresas de
pequeno porte na licitação.

4. Os serviços deverão ser prestados nas dependências da Justiça Federal
de Primeiro Grau em Belo Horizonte, a saber:

Dependência Localização
Edifício Euclydes Reis Aguiar Av. Álvares Cabral, 1741, Santo Agostinho.

5. Os serviços, dadas as suas características, enquadram-se no conceito de
serviços comuns, conforme definido no art.1º, da Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
pois seus padrões de desempenho e qualidade serão definidos no Termo de Referência e
no Edital da Licitação, por meio de especificações usuais do mercado; bem como
enquadram-se nos pressupostos do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018,
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à
área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais
abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

6. A prestação do serviço inclui o fornecimento de todos os materiais, tais
como canaletas, terminais, caixas de tomada, eletrodutos, buchas, arruelas, etc. e
instalação dos equipamentos necessários, que constarão no Termo de Referência, sendo
os principais:

Dependência Equipamentos
Edifício Euclydes Reis Aguiar Nobreak e Grupo Gerador.

7. Nas propostas a serem apresentadas deverão estar incluídas todas as
despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

8. A contratada deverá apresentar toda a documentação e atender a todas
as especificações, conforme projeto de engenharia contratado, bem como no Termo de
Referência e Edital de Licitação.

 
Requisitos quantitativos de contratação:
Os quantitativos de materiais, equipamentos e serviços necessários ao

atendimento da demanda em questão estão descritos no Projeto de Engenharia,
contratado por meio do processo SEI Nº 0020247-05.2019.4.01.8008, e foram utilizados
como base para este Estudo.

 

D.2. Critérios de sustentabilidade

O Tribunal Regional Federal da 1ª Região e respectivas seccionais devem
adotar a determinação contida na PORTARIA PRESI 171/2021 - 13023913 - PAe 0002517-
05.2019.4.01.8000 - que utiliza os critérios socioambientais constantes do Manual de
Sustentabilidade nas Compras e Contratos, do Conselho da Justiça Federal, o qual exige
para as contratações de obras e serviços de engenharia, os itens a seguir relacionados,
que devem constar obrigatoriamente no Termo de Referência, a saber:

1 . Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e
biodegradáveis e que reduzam a necessidade de manutenção;

2. Uso de elementos de proteção passiva e materiais para tratamento da
envoltória que regulem a carga térmica e minimizem o consumo de energia;
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3 . Comprovação da origem de manejo sustentável da madeira a ser
utilizada na execução de obra ou serviço;

4. Priorização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.

5. Uso obrigatório de agregados reciclados, sempre que existir a oferta de
agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos
agregados naturais.

6. O descarte de resíduos das obras deve estar previsto em um Plano de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) próprio, a ser apresentado ao
órgão competente, estabelecendo os procedimentos necessários para a caracterização,
triagem, acondicionamento, transporte e destinação ambientalmente adequados dos
resíduos.

7 . Os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos
domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d’água, lotes vagos e áreas
protegidas por lei, bem como em áreas não licenciadas. Ao contrário, deverão ser
destinados de acordo com os seguintes procedimentos:

7 . 1 Classe A: deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de reserva de material
para usos futuros;

7.2 Classe B: deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura;

7.3 Classe C: deverão ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas específicas;

7.4 Classe D: deverão ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas específicas.

8. Todos serviços devem ser fiéis ao PGRCC, sob pena de multa, e todos os
resíduos removidos, para efeitos de fiscalização, deverão estar acompanhados de
Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as Normas da ABNT NBRs
15112, 15113, 15114, 15115 e 15116.

9 . A contratada deverá aplicar um controle diário da coleta e separação
dos resíduos nas baias ou contêineres tipo tele-entulho. Para isso, deverá ser preenchida
uma planilha de controle diário relatando as quantidades armazenadas em cada baia ou
contêiner alocado dentro do canteiro de obras, bem como o transporte e a destinação
final destes resíduos. Essa tabela deverá estar presente na obra a fim de que a
fiscalização do órgão público acompanhe o andamento do processo. Imprescindível
salientar que as empresas transportadoras dos resíduos da construção civil deverão
estar licenciadas para esse tipo de função nos órgãos municipais.

10. Relativo ao fornecimento de NOBREAK, só será admitida a oferta de
baterias cuja composição respeite os limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio,
conforme fixado na Resolução CONAMA nº 401, de 04/11/2008, devendo a proponente
apresentar laudo físico-químico de composição, para cada tipo de produto, emitido por
laboratório acreditado junto ao INMETRO, nos termos da Instrução Normativa IBAMA nº
08, de 03/09/2012, ou outro documento comprobatório de que a composição das
baterias ofertadas respeita aqueles limites máximos.

1 1 . Só será admitida a oferta de produto cujo fabricante esteja
regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, devendo ser apresentada juntamente
com a proposta da empresa, o comprovante de registro do fabricante do produto
naquele cadastro, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos
termos do artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA
n° 06, de 15/03/2013, e legislação correlata;
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11.1 Caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por força de
dispositivo legal, a empresa deverá apresentar o documento comprobatório ou
declaração correspondente, sob as penas da lei.

1 2 . Os produtos ofertados pela licitante neste Termo de Referência
deverão atender aos requisitos de sustentabilidade, sendo recicláveis, compatíveis com
padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (artigo 7º, XI, da Lei nº
12.305, de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos), em consonância, ainda, com as
Instruções Normativas SLTI/MP Nº01/2010 e nº 01/2014, os atos normativos editados
pelos órgãos de proteção ao meio ambiente, bem como o Guia Nacional de Licitações
Sustentáveis disponibilizados pela Consultoria-Geral da União, condição essa que será
expressamente declarada na minuta contratual, conforme recomendações dos ART-01º e
ART-02 da Portaria Presi 171 de 25 de maio de 2021.

13. A licitante, ainda, deverá:
· Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos

resíduos (Lei nº 12.305/2010 e Resolução CONAMA 307/2002.
· Observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e

Qualidade Industrial - INMETRO e as normas ISO nº 14.000, relativas aos sistemas de
gestão ambiental.

 

D.3. Levantamento de mercado (bens permanentes)
E. Proposta de solução
E.1. Alternativas de solução disponíveis no mercado*

Não existem outras soluções viáveis de reforma predial que aumentem a
flexibilidade e a segurança das instalações elétricas existentes nos edifícios da JFMG/BH,
principalmente no que se refere a fornecer energia alternativa quando falta a rede de
energia da concessionária local, tanto para as estações de trabalho das Varas Federais,
quanto para a alimentação de energia dos elevadores, considerando-se ainda que os
atuais grupos geradores remontam às desapropriações do edifício ERA estando
obsoletos, já tendo esgotadas as possibilidades de pequenos reparos e atualizações,
necessitando de uma aquisição robusta de adequação ao projeto original dos prédios.

E.2. Estimativa de preços das alternativas de solução

1) Pesquisa realizada com empresas de mercado de itens mais relevantes,
ver palnilha JUNHO 2022, DOIC SEI Nº 0034177

ITEM DESCRIÇÃO UNID. STEMAC GERAFORTE MAQUIGERAL Preço
Mediano

2.1.1

GRUPO GERADOR CARENADO
(TOTALMENTE FECHADO PARA

APLICAÇÃO AO TEMPO), 230kVA
STAND-BY, SAÍDA TRIFÁSICA

220/127V, TANQUE DE
COMBUSTÍVEL NA BASE, JOGO
DE AMORTECEDORES CONTRA

VIBRAÇÃO, NÍVEL DE RUÍDO
85dB A 1,5M, FORNECIDO COM
QUADRO DE TRANSFERÊNCIA

AUTOMÁTICA (QTA), IP-54,
CHAVE DE TRANSFERÊNCIA

AUTOMÁTICA
ABB/SIEMENS/SCHNNEIDER/WEG.

UNID. R$ 267.300,00 R$ 300.000,00 R$ 255.400,00 R$ 267.300,00
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ITEM DESCRIÇÃO UNID. CM ENGETRON ALTASNET Preço
Mediano

3.1.1

NOBREAK TRIFÁSICO, 60kVA,
ENTRADA 220/127V

(F+F+F+N+T), SAÍDA 220/127V
(F+F+F+N+T), AUTONOMIA 15
MIN (MÍNIMO) À PLENA CARGA,

FATOR DE POTÊNCIA 0,92
(MÍNIMO), DHTi 5% (MÁXIMO) NA

ENTRADA E SAÍDA, GRAU DE
PROTEÇÃO IP-20 (MÍNIMO) PARA

O GABINETE E BANCO DE
BATERIAS, FORNECIDO COM KIT
DE GERENCIAMENTO REMOTO.

DEMAIS CARACTERÍSTICAS
CONFORME PROJETO.

CJ R$ 164.935,56 R$ 154.005,41 R$ 154.350,00 R$ 154.350,00

 
                              2) Cotações feitas no mercado com empresas do ramo de instalações
elétrica em JULHO 2022:

 

DESCRIÇÃO EMPRESAS  
Contratação de
empresa
especializada na
execução de
instalações de
eletricidade com
fornecimento e
instalação de
Grupo Gerador,
Nobreak incluindo
suas
infraestruturas
para o completo
funcionamento,
com o objetivo de
dar suporte
alternativo em
caso de falta de
energia elétrica da
concessionária
local ao edifício
Euclydes Reis
Aguiar, localizado
na Avenida
Alvares Cabral, nº
1741 e conforme
abaixo descrito;
Contratação de
empresa
especializada na
execução de

SAV SERVIÇOS
AVANÇADOS
LTDA-ME.

ALTAS NETWORKS
E TELECOM LTDA.

GRUPO CEI SERV.
ENGENHARIA
LTDA.

ORÇAMENTO
DOC SEI Nº
13456751 /
TRF1
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instalações de
eletricidade com
fornecimento de
Grupo Gerador e
Nobreak, incluindo
toda infraestrutura
para o seu
completo
funcionamento,
com o objetivo de
dar suporte
alternativo em
caso de falta de
energia elétrica da
concessionária
local e em especial
aos circuitos
alimentadores do
Barramento
Blindado
existente,
Elevadores e
Plenário do TRF6 a
ser instalados no
Edifício Euclydes
Reis Aguiar
(ERA), localizado
na Av. Álvares
Cabral, nº 1.741 –
Bairro Santo
Agostinho - CEP:
30.170-008, Belo
Horizonte – MG,
constantes no
Anexo - 03, Anexo
- 02, ;

 
CNPJ:
13.668.997/0001-
02.
 
DOC SEI
Nº 0036086

 
CNPJ:
05.407.609/0001-
01.
 
DOC SEI
Nº 0036085

 
CNPJ:
73.738.239/0001-
37.
 
DOC SEI Nº
0036087

VALOR R$
500.738,47
CORRIGIDO P/
IGPM
OUT/2019 A
JUL/2022
INDICE
62,06%.

  

VALOR R$ 915.244,47 R$ 1.000.500,00 R$ 875.628,12
R$
811.496,76

MENOR VALOR ENCONTRADO, ( FOI RETIRADO O
VALOR CORRIDO PELO IGPM, CONSIDERANDO AS

PROPOSTAS ATUAIS ANEXADAS ).
R$ 875.628

 

E.3. Razões da escolha da melhor solução*

Não se aplica.

E.4. Descrição da solução integral
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Deverá a CONTRATADA apresentar os catálogos do barramento blindado,

nobreak e grupo gerador, indicando-os em sua proposta como referência, além do
escopo abaixo:

 
1. Edifício Euclydes Reis Aguiar (EDF. 02).

Levantamento de campo, feito através de visita técnica;
Estudo das cargas alimentadas pelo estabilizador existente, com
medições elétricas, confrontando com projeto executivo proposto
pela CONTRATANTE, e atestando sua compatibilidade de
execução;
Fornecimento e instalação de novo Nobreak para substituir o
estabilizador existente de 250 KVA, na garagem do nível cinco do
edifício ERA, conforme projeto elétrico da CONTRATANTE;
Fornecimento e instalação de grupo gerador para substituição do
grupo gerador existente de 110 KAV;
Execução do projeto de engenharia para interligação do novo
nobreak ao novo grupo gerador, incluindo infraestrutura e
materiais elétricos necessários para seu completo funcionamento;
Execução de projeto de engenharia para interligação do novo
nobreak ao barramento blindado existente, incluindo
infraestrutura e materiais elétricos necessários para seu completo
funcionamento;
Execução de projeto de engenharia para interligação dos atuais
elevadores ao novo grupo gerador, incluindo infraestrutura e
materiais elétricos necessários para seu completo funcionamento;
Elaboração de projeto "as built "de engenharia da interligação do
novo nobreak ao barramento blindado existente e ao novo grupo
gerador;
Elaboração de projeto "as built "de engenharia da interligação dos
elevadores no novo grupo gerador;
Elaboração do cronograma físico-financeiro da obra apoiado nas
planilhas orçamentárias, incluindo fornecimento e instalação de
NOBREAK e GRUPO GERADOR, para o objeto contratado.

 
F. Previsões sobre a implantação da solução
F.1. Justificativas para o parcelamento ou não da solução

Para a contratação de que trata o objeto deste Estudo Preliminar, o
parcelamento da solução seria a alternativa mais viável, econômica e tecnicamente,
tendo em vista o seguinte:

A obra a ser realizada se subdivide em três execuções distintas, podendo
ocorrer de forma simultânea, sendo cada uma correspondente ao
respectivo Edifício Sede desta Seccional – ERA .
A ampliação da competitividade na licitação, possibilitando a participação
de licitantes que não possuam a capacidade para a execução da
totalidade do objeto, mas que possam fazê-lo em relação às unidades
autônomas.
Baixo impacto quanto à economia de escala.

F.2. Resultados pretendidos com a solução escolhida*
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Melhora considerável do nível segurança das instalações elétricas
existentes nos edifícios da JFMG/BH e a economicidade do uso de energia elétrica, visto
que há redução significativa do consumo de energia; melhor aproveitamento dos
recursos materiais, considerando-se a existência de infraestrutura necessária para a
adequação proposta; redução do impacto ambiental, já que a realização do serviço
aumenta a vida útil dos equipamentos e consequentemente diminui os descartes;
satisfação dos usuários e melhor eficiência, uma vez que as interrupções bruscas de
energia não mais interferirão na continuidade da prestação de serviços e realização das
atividades jurisdicionais.

F.3. Adequações do ambiente do órgão impostas pela solução escolhida*

Não serão necessárias adequações físicas relevantes, uma vez que a
infraestrutura atual dispõe de espaço físico para acomodar os equipamentos a serem
adquiridos e para as intervenções a serem efetuadas nas instalações elétricas.

F.4. Cronograma das ações que compõem a solução integral e a adequação do ambiente
do órgão*

1) Foi estimado um cronograma de execução, conforme a tabela abaixo,
para serviços e instalações de equipamentos, com pagamentos parcelados de trinta em
trinta dias, definidos em percentuais.

EDIFÍCIO / ITEM DIAS TOTAL DE DIAS DE
OBRA

ERA / ITEM 02 30 30 30 90
 

EDIFÍCIO PAGAMENTOS DE PARCELAS TOTAL DO EMPENHO
ERA / ITEM 02 30% 40% 30% 100%

2) Com relação ao Canteiro de Obras, será definida uma alocação de
espaço por prédio, logo no início da obra;

3) Será realizada reunião preliminar entre a comissão de segurança predial
da CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA, na qual serão esclarecidas as normas
da JFMG-BH; as normas de controle de acesso ao canteiro de obras da CONTRATANTE e
as medidas de segurança sanitárias relacionadas ao COVID-19.

 
G. Declaração de viabilidade
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Com base nas informações levantadas ao longo do estudo técnico
desenvolvido, declaramos que a solução apresentada é viável de prosseguir e ser
concretizada, pois:

A necessidade apontada é clara e adequadamente justificada;
Está alinhada com os objetivos estratégicos do órgão e com os
programas/atividades formalmente estabelecidos para a Unidade
Requisitante;
As quantidades e demais exigências a contratar estão coerentes com os
requisitos quantitativos e qualitativos que precisam ser atendidos para
resolução da necessidade identificada;
A análise de mercado demonstra haver diversas empresas no mercado
nacional capazes de prestar os serviços demandados;
Há justificativa para o parcelamento dos componentes da solução que
estarão sujeitos a licitação;
Os resultados pretendidos com solução escolhida atendem aos requisitos
apresentados e agrega valor em termos de economicidade,
aproveitamento dos recursos de equipamentos já existentes nos edifícios
da JFMG/BH, tendo sido seu dimensionamento previsto nas ações
financeiras disponíveis, bem como melhoria da qualidade dos serviços
ofertados à sociedade, principalmente no quesito aumento da segurança
institucional;
As providências para adequar o ambiente do órgão foram planejadas e
são viáveis;
Foram realizadas estimativas preliminares de preços de mercado, a fim de
que a Administração da Seção judiciária de Minas Gerais possa avaliar,
aprovar e programar o provimento dos recursos necessários ao longo de
todo o período de implantação da solução.

H. Nome e assinatura dos responsáveis pela elaboração e pela revisão, supervisão e
controle de qualidade do ETP

Elaboração: Paulo Dávila Júnior - Assistente Adjunto III.

 

*Itens dispensados de preenchimento nos casos de dispensa parcial de ETP (vide tópico 2 do
guia de ETP).
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