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JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU 

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO 

NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 

 

 

 

A/C Ilustre Sr. Pregoeiro. 

 

 

 

Ref.:    EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2019 
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                        AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA., sociedade 

empresária limitada, estabelecida na Av. General Charles De Gaulle, nº 100, Bairro Parque São Domingos, 

na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05124-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.308.513/0001-

58 com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 

35230164608, neste ato representada de acordo com seu contrato social, como empresa interessada no 

procedimento licitatório em epígrafe, amparada no disposto no art. 25, inciso I e no parágrafo 2º. do artigo 

41 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, artigo 4º, inciso XVIII da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 

e seção XVIII do Edital, oferecer tempestivamente a presente 

 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
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acima referenciado, pelas razões a seguir expostas, requerendo para tanto sua apreciação, julgamento e 

admissão. 

 

 

I. DO CABIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. 

 

                        Conforme preceitua o art. 5º, inc. XXXIV, “a”, da Carta Magna, está assegurado o direito de 

peticionamento como meio de postulação, junto ao Judiciário e aos órgãos administrativos, ou seja, são a 

todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: o direito de petição aos Poderes Públicos em 

defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 

 

                        Do mesmo modo, a própria Constituição da República indica que o contraditório e a ampla 

defesa (Art. 5º, LV) serão respeitados, em qualquer esfera das funções estatais. Assim, aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a eles inerentes. 

 

                        Com efeito, o instrumento convocatório sedimenta a intenção discricionária da Administração, 

uma vez que estará vinculada a seus termos. O descumprimento de qualquer dos termos do edital, ou mesmo 

equívocos em seu texto, obriga a Administração a refazer os atos administrativos por ela exarados. 

 

                        Nesse prumo, a Lei de Licitações, em seu Art. 41 concede tanto ao cidadão como às pessoas 

jurídicas legitimidade para provocar o administrador quando verificar qualquer irregularidade nos 

instrumentos convocatórios. 

 

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

acha estritamente vinculada. 

 

§2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o 

licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 

habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada 

de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam 

esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

                        Desse modo, sendo o dia 06 de SETEMBRO de 2019 a data de abertura da sessão, a presente 

impugnação afigura-se tempestiva, eis que proposta dentro do prazo legal, conforme inclusive consta no 

preâmbulo do Edital em referência. 

 

II. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

                        Registre-se de plano que a AEROTECH é a ÚNICA empresa no mercado que possui plena 

capacidade técnica para responsabilizar-se pelos serviços objetos deste certame. 
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Seu objetivo ao impugnar o ato é afastar inteiramente o presente procedimento licitatório, visto 

que feito em contrassenso ao disposto no art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93, que determina quando será 

INEXIGIVEL a realização de licitação no âmbito da Administração Pública. 

 

                        Ora, promove a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU – Seção Judiciária do Espírito 

Santo – a presente licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, que possui o seguinte 

objeto: 

 

1. A presente licitação se destina à aquisição de 01 (um) HITRAX novo para o equipamento 

de Raio X da marca SMITHS DETECTION, modelo HS6040i, série 60915, de propriedade 

da Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção Judiciária do Espírito Santo, conforme 

especificações constantes neste Edital e seus Anexos. 

1.1. Poderá ser fornecido HITRAX compatível com o original do equipamento, desde que 

fique comprovado, na proposta de preço, que irá manter todas as ferramentas do equipamento 

em pleno funcionamento. 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 

descritas no “Licitações-e” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 

últimas. 

 

                        Dentro desse contexto, vale lembrar as premissas legais e principiológicas básicas que 

estruturam e norteiam os procedimentos licitatórios aos quais, indiscutivelmente, a Administração Pública se 

encontra vinculada, inclusive por força de previsão constitucional, conforme disposição do art. 37, inciso 

XXI, in verbis:  

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. 

 

                        Nessa trilha, com base nos dispositivos acima transcritos, o constituinte, ao determinar a 

observância inafastável do princípio da legalidade por parte da Administração, fez nascer, por meio do 

legislador ordinário, a legislação com procedimentos específicos para as contratações públicas, qual seja a 

Lei nº 8.666/93, que em seu art. 3º estabeleceu que: 

 

Art. 3  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 
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moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

                         

                              Assim, a licitação é o procedimento administrativo regulado pela Lei 8666/93 que, através 

da celebração de contratos entre a Administração Pública e os entes privados interessados, objetiva contratar 

serviços e adquirir produtos de forma objetiva e, principalmente, menos onerosa e com a melhor 

qualidade possível. 

 

                              Um de seus mais importantes princípios é o da obrigatoriedade da licitação, o qual impõe 

que todos os destinatários do Estatuto façam o procedimento antes de contratarem obras e serviços. Todavia, 

conforme fora grifado acima, o legislador atentou aos casos excepcionais que poderiam não comportar 

essa forma tão burocrática e lenta de contratação. 

 

                              Assim sendo, o referido regulamento fixou hipóteses específicas em seus art. 24 e 25, de 

dispensa e inexigibilidade de licitação. O primeiro se refere aos casos concretos, nos quais a licitação é 

dispensável. Nos 33 incisos desse artigo são taxados cenários em que a competição é viável, todavia, 

inoportunos ou inconvenientes. O legislador permitiu que o administrador atuasse de maneira discricionária, 

verificando se seria conveniente e oportuno deixar de operar a licitação ou não. 

 

                              O caso em tela, encaixa-se no outro artigo, objeto principal desta impugnação, uma vez 

que menciona as hipóteses exemplificativas de inexigibilidade de licitação, o que se amolda precisamente ao 

presente caso, VISTO QUE A COMPETIÇÃO, AQUI, É IMPOSSÍVEL! Vejamos:  

 

Art. 25.  É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

I – para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos 

por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de 

marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo 

órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra ou o serviço, 

pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

 

                              Veja-se que, de fato, o legislador foi sábio ao normatizar o conteúdo do inciso primeiro, 

pois mesmo parecendo óbvia a inviabilidade de competição havendo apenas um interessado, a omissão 

poderia causar diversidade de entendimentos. Com efeito, se apenas uma empresa fornece determinado 

produto, não se poderá realizar o certame. 

 

                              A doutrina classifica a exclusividade em absoluta ou relativa. Aquela ocorre quando só há 

um produtor ou representante comercial exclusivo no país. Assim, o caso em tela adequa-se à exclusividade 

absoluta, onde a inexigibilidade é a única alternativa para a contratação. 

 

                              A última parte do artigo informa que é necessário que a exclusividade seja comprovada 

por meio de documento fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, 

a obra ou o serviço; pelo sindicato, federação ou confederação patronal; ou, ainda, por entidades equivalentes. 

O que será demonstrado a seguir. 
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                              Sabe-se ainda que a intenção do legislador, ao abrir espaço para a discricionariedade do 

administrador, é a de beneficiar os cidadãos ao garantir menos burocracia quando não houver necessidade, 

bem como evitar o gasto de dinheiro com um certame desnecessário que se alongue no tempo. 

 

                              Deste modo, sempre que inviável a competição, sucede inexigibilidade de licitação pública. 

Nesses termos seguem os ensinamentos do Professor Jorge Ulisses Jacoby: 

 

“O estudo da inexigibilidade de licitação repousa numa premissa fundamental: a de 

que é inviável a competição, seja porque só um agente é capaz de realizá-la nos 

termos pretendidos, seja porque só existe um objeto que satisfaça o interesse da 

Administração. Daí porque não se compreende que alguns autores e julgados 

coloquem lado a lado dois conjunto de idéias antagônicos, quando firmam o 

entendimento de que há singularidade, que o agente é notório especialista, mas que 

mesmo existindo mais de um agente capaz de realizá-lo a licitação é inexigível, 

abandonando exatamente o requisito fundamental do instituto, constante do caput do 

art. 25, da Lei 8.666/93”. (Contratação Direta Sem Licitação”, 3ª ed. Brasília Jurídica, 

1997, pág. 326). 

 

                              Nesse sentido, também é a orientação do Tribunal de Contas da União: 

 

“É lícita a contratação de serviços com fulcro no art. 25, caput, sempre que 

comprovada a inviabilidade de competição. Ressalte-se que, na hipótese de 

contratação de serviços, o fundamento legal deverá ser o caput, posto que o inciso I 

trata apenas de compras. É mister, ainda, a comprovação da exclusividade na 

prestação do serviço.” (TC – 300.061/95-1 – TCU) 

 

                        Com efeito, observado as premissas legais elucidadas acima e realizando o exame acurado do 

edital, mais especificamente do objeto do certame e da descrição dos serviços envolvidos, é patente constatar 

que a presente licitação não deveria existir, uma vez que a Impugnante é a representante EXCLUSIVA da 

SMITHS DETECTIONS no Brasil inteiro! Além disso, o objeto do certame ainda prevê a necessidade 

fornecimento de peças (originais), pelo período de 12 meses. Assim sendo, o presente caso amolda-se 

perfeitamente ao caso de inexigibilidade de licitação, seja pelos serviços, seja pela compra. 

 

                        Estando adstrita ao princípio da Legalidade, a Administração não só pode, como DEVE, 

dispensar a licitação no caso da contratação do objeto deste certame, mormente em face de diminuir 

custos desnecessários ao Erário. 

 

III. VÍCIO QUE ENSEJA A ANULAÇÃO DO EDITAL 

 

- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – FORNECEDOR EXCLUSIVO. 
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                                   Pois bem, conforme já exarado, o presente procedimento licitatório, na forma como fora 

estabelecido, acaba violando o disposto em Lei.  

                         

                        Vejamos, novamente, o que diz o Edital ora impugnado: 

 

1. A presente licitação se destina à aquisição de 01 (um) HITRAX novo para o equipamento 

de Raio X da marca SMITHS DETECTION, modelo HS6040i, série 60915, de propriedade 

da Justiça Federal de Primeiro Grau – Seção Judiciária do Espírito Santo, conforme 

especificações constantes neste Edital e seus Anexos. 

1.1. Poderá ser fornecido HITRAX compatível com o original do equipamento, desde que 

fique comprovado, na proposta de preço, que irá manter todas as ferramentas do equipamento 

em pleno funcionamento. 

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto 

descritas no “Licitações-e” e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as 

últimas. 

 

                        Ora, pode-se extrair dos trechos acima referenciados que o Objeto do certame envolve o 

fornecimento de HITRAX novo para aparelho de raio-x da marca SMITHS DETECTION, e fala ainda que 

deve ser compatível com o equipamento original, nova e escoimada de vícios. 

 

                        Pois bem, nesse sentido, temos então que a empresa AEROTECH é a única empresa existente 

no mercado capacitada para fornecer equipamentos novos, originais e genuínos, de acordo com o objeto do 

Edital, pois a Contratada possui EXCLUSIVIDADE concedida pelo fabricante SMITHS DETECTION no 

fornecimento de peças e acessórios no Brasil, conforme se constata no documento anexo. 

 

 
                        A garantia dos equipamentos somente é fornecida e validada pelo fabricante SMITHS 

DETECTION quando a instalação das peças é feita por profissionais CREDFENCIADOS e 

HABILITADOS, reconhecidos pelo fabricante. 

 

                        Dessa forma, a AEROTECH informa que, além de ser a única fornecedora de equipamentos 

de raio-x do fabricante SMITHS DETECTION, também é a única empresa CREDENCIADA e 

HABILITADA pelo fabricante a prestar serviços de assistência técnica no Brasil, vejamos: 
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                        Ou seja, de acordo com os documentos fornecidos pelo próprio fabricante, não restam dúvidas 

de que a AEROTECH é a única empresa no Brasil autorizada a realizar os serviços objetos do Edital 

em tela (TANTO EXCLUSIVIDADE NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E PEÇAS QUANTO 

ESCLUSIVIDADE NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA) e, consequentemente, é a única empresa cujo 

serviço PRESTADO POSSUI GARANTIA DE FÁBRICA. 

 

                        Nessa mesma diapasão, deve-se apontar que todas as empresas que se “assumem habilitadas” 

a operar os equipamentos da SMITHS DETECTION, não são reconhecidas pelo fabricante como 

fornecedores, não são credenciadas para realizar a manutenção dos equipamentos e não são habilitadas para 

prestar a assistência técnica dos equipamentos, pois, conforme vastamente informado, a AEROTECH é a 

fornecedora EXCLUSIVA de tais serviços da SMITHS DETECTION. 

 

                        A título de conhecimento, a Impugnante traz documento em anexo, emitido pela Secretaria de 

Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, de 01/08/2017, que demonstra o risco de contratação de 

empresa que não seja a AEROTECH para a prestação de serviços de manutenção de equipamentos da 

SMITHS DETECTION, sendo que, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo 

diagnosticou o incorreto fornecimento de peças e indevida manutenção preventiva e corretiva por 

empresa que não detém autorização/ credenciamento do fabricante. Senão vejamos: 

 

 

 
                        Nesse mesmo sentido, temos o exemplo do Tribunal Superior Eleitoral que contratou com a 

empresa TECHSCAN, onde igualmente verificou-se o caráter temerário na execução do contrato, no sentido 

de que  a TECHSCAN não possui habilitação/ credenciamento perante à SMITHS DETECTION e tampouco 

é representante do fabricante, não podendo portanto, realizar a correta manutenção preventiva e corretiva e, 
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caso algum equipamento necessite de troca de peças, a empresa contratada não poderá realizar a substituição 

das peças ou do equipamento, tampouco apresentar garantia do suprimento,  pois, somente a AEROTECH 

possui estoque, peças, autorização e treinamento para prestar tais serviços. 

 

                        Dessa forma, espera-se que após as explanações exaradas durante esta impugnação, não restem 

dúvidas de que este Ente Público, ao contratar empresa que não seja a AEROTECH estaria correndo graves 

riscos de descumprimento contratual e inexecução dos serviços licitados, pois, caso algum equipamento 

quebre, a empresa contratada não poderá realizar a substituição da peça, uma vez que a Impugnante, além de 

fornecedora exclusiva, é a única empresa no Brasil autorizada a realizar instalação e atividades de 

treinamentos e assistência técnica, preventiva e manutenção corretiva dos equipamentos da SMITHS 

DETECTION, sob pena de não ser conferida a garantia de fábrica. 

 

                        O que vem ocorrendo no mercado do qual faz parte a AEROTECH é a participação aventureira 

de DIVERSAS empresas que criam subterfúgios, pintando uma imagem de que poderia executar os serviços, 

nos moldes deste Edital, quando em realidade sequer possuem autorização da fabricante para vender 

seus equipamentos!!  

 

                        Em diversas ocasiões quando estas empresas aventureiras prestaram serviço de manutenção e 

fornecimento de peças em equipamento da SMITHS DETECTION, o fizeram de modo completamente 

errôneo, sem utilizar as peças originais, colocando em risco a segurança e a vida dos que trabalham no ente 

contratante, haja vista os perigos inerentes ao manuseio do equipamento em tela, que possuí partes 

certamente nocivas ao ser humano, como cabos elétricos, se soltos, além da exposição aos raios-x que 

pode ocorrer caso não haja a correta manutenção/instalação dos equipamentos.  

 

                        Tudo isso, cumulado com o diagnóstico indevido para aquisição de peças e o desconhecimento 

acerca dos problemas técnicos dos equipamentos pela falta de treinamento específico, que somente a 

AEROTECH pode ministrar, gera uma contratação temerária que certamente incorrerá em prejuízo ao erário 

público. 

 

                        Dessa forma, pode-se afirmar que TODOS os órgãos públicos, incluindo o TRIBUNAL 

SUPERIOR DO TRABALHO, que venham porventura, firmar contrato com empresa que não seja a 

fornecedora exclusiva da SMITHS DETECTION, acabará tendo que se socorrer à AEROTECH de qualquer 

forma, seja para o fornecimento de peças originais e suprimentos, seja porque as empresas terceirizadas 

prestam um serviço de qualidade duvidosa e precisam ajustar os danos ocorridos. 

 

                        Cumpre registrar, ainda, que a Impugnante, além de ser a única representante e distribuidora 

da SMITHS DETECTION, também possui autorização da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

para distribuir comercialmente, na área de segurança, equipamentos geradores de radiação ionizante e de 

inspeção de bagagens, pacotes e embalagens, conforme se constata nas autorizações do CNEN, anexas. 
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                        Sobre as peças solicitadas pelo Edital, esse diz que as peças terão que ser novas, e como 

dizemos acima, a AEROTECH é a única empresa credenciada para o fornecimento de peças novas, ou seja, 

nenhuma outra licitante terá condições de fornecer essas peças. 

 

                        Ainda sobre peças, o item 3.1 do Termo de Referência diz claramente que o prazo para a troca 

das peças é de 30 (trinta) dias, sendo que o prazo dado pelo fabricante é de 60 (sessenta) dias, dessa forma, 

mais uma vez, a única empresa que conseguirá entregar essas peças dentro do prazo é a fornecedora exclusiva 

de peças da marca, qual seja, novamente a AEROTECH, transcrevo: 

 

3.1. O prazo de entrega será de 30 dias corridos, contados a partir da data de recebimento 

da comunicação expressa, contida no encaminhamento da nota de empenho pela Seção de 

Compras (SECOMP); 

3.2. Até o terceiro dia útil anterior ao final do prazo estabelecido para entrega, a contratada 

poderá solicitar a prorrogação do prazo definido no Termo de Referência, desde que justifique 

e comprove suas alegações; suspendendo-se o decurso do prazo até a data do recebimento da 

comunicação oficial à contratada acerca da decisão da contratante. 

 

                        Por fim, insta mencionar que o edital permite a contratação de outro fornecedor para 

provisionamento de peças e obriga a CONTRATADA a dar manutenção e efetuar a troca dessa peça.  

 

                        Contudo, vale ressaltar que a garantia do fabricante SMITHS DETECTION só é 

fornecida quando a peça é vendida para Aerotech e instalada por técnicos da Aerotech, devido ao fato 

desses e somente esses serem qualificados e treinados diretamente pelo fabricante SMITHS 

DETECTION. Sendo assim, para termos a garantia da peça e do equipamento é necessária a compra e 

instalação pela única empresa credenciada pelo fabricante, qual seja a AEROTECH. 

 

                        Assim, por todo o exposto, vem a Impugnante com respeito e consideração requerer a anulação 

do Edital Nº 38/2019, visto que apresenta forma indevida de contratação pública, o que faz com fulcro no art. 

25, I, da Lei nº 8.666/93, na segurança dos servidores e colaboradores do órgão em respeito aos princípios 

norteadores da Administração Pública, o Legalidade, Eficiência e Economicidade. 

 

IV. VÍCIOS QUE ENCEJAM A REFORMA DO EDITAL 

 

                        Como se o explanado acima não fosse suficiente para a anulação do Edital em tela, existem 

vícios que ensejam a reforma do mesmo, sem a qual haverá total contrariedade aos princípios pertinentes à 

licitação, quais sejam o Princípio da legalidade, economicidade, vantajosidade, igualdade, impessoalidade, 

probidade administrativa, moralidade, julgamento objetivo e os que o são correlatos. 

 

V. CONCLUSÃO 

 

                        Ora, conforme amplamente debatido alhures, a Administração Pública é regida pelo princípio 

da legalidade, ficando estritamente vinculada à legislação administrativa pertinente ao objeto licitado, além 
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dos princípios específicos de Direito Administrativo, estes explícitos e implícitos na Constituição da 

República, que orientam a conduta dos administradores na realização de suas atividades, de forma a assegurar 

a supremacia do interesse público. 

 

                        Desta forma, impõe-se a anulação do Edital do Pregão em tela, pois a melhor forma da 

lei impõe a contratação da Impugnante por ser inexigível licitação para o objeto intentado pelo Ente 

Público. 

 

                        Assim, os fundamentos jurídicos aqui expendidos são fonte de valia universal perante a 

sociedade brasileira, operadores do direito, e principalmente agentes públicos, pois constituem proteção ao 

sagrado interesse público maior – razão esta suficiente a ensejar a anulação do edital no tocante levantado. 

 

VI. DO PEDIDO 

 

                        Diante de tudo que fora exposto e aduzidas as razões que balizaram a presente Impugnação, 

esta Impugnante, requer, com supedâneo na Lei nº 8.666/93, suas posteriores alterações, bem como as demais 

legislações vigentes, o recebimento, análise e admissão desta peça, para que, de acordo com a fundamentação 

acima, SEJA ANULADO o instrumento convocatório e que seja promovida a contratação por inexigibilidade, 

conforme reza o art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/93. 

 

                        Ainda, não sendo o entendimento de V. Senhoria pela anulação do edital, pugna-se pela 

emissão de parecer, informando quais os fundamentos legais que embasaram a decisão do r. Pregoeiro.  

 

                        Nestes Termos, pede e espera deferimento. 

                        São Paulo, 21 de outubro de 2019.  

 

 

AEROTECH DO BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA. 

Representante Legal por Fábio Fernandez e Wellington Camara 

 
 
 
Favor acusar o recebimento. 
 
 
 
Atenciosamente, 
  

 
  
  Cynthia Santos Garrido 
  Coordenadora de Contratos 
  Aerotech do Brasil 
   Escritório Central 
   Avenida General Charles de Gaulle, 100, 3º andar, Pq. São Domingos 
   São Paulo/SP – CEP: 05124-000 
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