
 

Acórdãos e Avisos da ANTAQ 
 

Compilação da Merco Shipping Marítima Ltda. 
 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-237-2020-antaq-294938608 

ACÓRDÃO Nº 237-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 237-2020-ANTAQ Processo: 50300.016621/2018-36 Parte: 

SUPERINTENDENCIA DO PORTO DE RIO GRANDE (01.039.203/0001-54) Ementa: 

Trata o presente Acórdão de pedido de reconsideração formulado pela 

Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG), em face de decisão proferida na 

472ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada (ROD), realizada em 23 de janeiro 

de 2020, levada a efeito pela Resoluçã... 

pedido de reconsideração formulado pela Superintendência do Porto 
do Rio Grande (SUPRG), em face de decisão proferida na 472ª 
Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada (ROD), realizada em 23 de 
janeiro de 2020, levada a efeito pela Resolução nº 7.506-ANTAQ (SEI 
nº 0957192), que lhe aplicou a penalidade de multa pecuniária no 
valor de R$ 1.000.000,00. 

 conhecer do pedido de reconsideração formulado pela 
Superintendência do Porto do Rio Grande (SUPRG), inscrita no CNPJ 
sob o nº 01.039.203/0001-54, dada sua regularidade e tempestividade 
para, no mérito dar-lhe provimento integral, no sentido de declarar 
insubsistente o Auto de Infração nº 003482-7  

================================================== 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-244-2020-antaq-294938860 

ACÓRDÃO Nº 244-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 244-2020-ANTAQ Processo: 50300.002399/2019-75 Parte: 

AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A. (44.837.524/0001-07) Ementa: Trata o 

presente Acórdão de processo administrativo sancionador instaurado em face da 

Autoridade Portuária de Santos S.A., na qualidade de Porto Público, inscrita no 

CNPJ sob o nº 44.837.524/0001-07, que adveio de ação fiscalizatória 

extraordinária, instaurada por meio d... 

declarar subsistente o Auto de Infração nº 3778-8, lavrado 
pela Unidade Regional de São Paulo (URESP), em 15/05/2019; 

II - aplicar a penalidade de advertência à AUTORIDADE 
PORTUÁRIA DE SANTOS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 
44.837.524/0001-07, pela prática da infração capitulada no inciso 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-237-2020-antaq-294938608
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-244-2020-antaq-294938860


XXXVIII, do art. 32, da Resolução nº 3.274-ANTAQ/2014, 
consubstanciada no fato de não ter observado o prazo estabelecido 
no art. 50 da Resolução Normativa nº 07/2016-ANTAQ, de 30 (trinta) 
dias, para a comunicação da celebração do Contrato de Cessão de 
Uso Onerosa DIPRE-DIREM/05.2018; 

 

===================================================

======== 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-251-2020-antaq-
294922081 

ACÓRDÃO Nº 251-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 251-2020-ANTAQ Processo: 50300.002346/2014-41 Parte: AGÊNCIA 

NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS Ementa: Trata o presente Acórdão do 

encerramento do Termo de Execução Descentralizada (TED) TERM-SAF-ANTAQ nº 

05/2015, de 24/11/2015, celebrado entre a Agência Nacional de Transportes 

Aquaviários e a Marinha do Brasil, com o objetivo de desenvolver o Programa de 

rastreamento de embarcações q... 

I - atestar o cumprimento parcial do objeto do Termo de 
Execução Descentralizada TERM-SAF-ANTAQ nº 05/2015, nos 
termos do Relatório Técnico nº 1/2020/GDE/SDS (SEI nº 1020622), 
de modo que os objetivos da descentralização foram parcialmente 
alcançados; 

II - dar ciência da presente decisão à Marinha do Brasil, a 
quem compete a prestação de contas financeira aos órgãos de 
controle, na qualidade de entidade beneficiária dos recursos, nos 
termos da Diretriz nº 02/2014/SICONV; e 

III - ficará a cargo da Superintendência de Administração e 
Finanças (SAF), desta Agência, a inclusão da prestação de contas 
relativa à consecução dos objetivos do Termo de Execução 
Descentralizada TERM-SAF-ANTAQ nº 05/2015 no bojo do Relatório 
de Gestão a ser encaminhado aos órgãos de controle. 

 

===================================================

======== 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-259-2020-antaq-294924165 

ACÓRDÃO Nº 259-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 259-2020-ANTAQ Processo: 50300.002265/2019-54 Parte: CENTRO 

NACIONAL DE NAVEGAÇÃO TRANSATLÂNTICO (33.109.000/0009-30) Ementa: 

Trata o presente Acórdão de pedido de reconsideração com pedido de atribuição de 

efeito suspensivo interposto pelo Centro Nacional de Navegação Transatlântica - 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-251-2020-antaq-294922081
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-251-2020-antaq-294922081
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-259-2020-antaq-294924165


CNNT (CENTRONAVE), para que seja reformada deliberação da Diretoria Colegiada 

consubstanciada na Resol... 

 conhecer do Pedido de Reconsideração formulado pelo Centro 
Nacional de Navegação Transatlântica - CNNT (CENTRONAVE), 
dada a sua regularidade e tempestividade, para, no mérito, negar-lhe 
provimento, mantendo-se integralmente o teor da decisão levada a 
efeito por meio da Resolução nº 7.586-ANTAQ, de 27 de fevereiro de 
2020." 

===================================================

======== 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-260-2020-antaq-294926976 

ACÓRDÃO Nº 260-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 260-2020-ANTAQ Processo: 50300.021539/2018-23 Parte: 

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA (14.372.148/0004-04) 

Ementa: Trata o presente Acórdão de processo administrativo sancionador 

instaurado em face da Companhia Docas da Bahia (CODEBA) para apurar fato 

infracional concernente à ocupação de área no porto organizado de Aratu-Candeias 

por laboratórios de três empresas certifi... 

declarar subsistente o Auto de Infração nº 3541-6, lavrado 
pela Unidade Regional de Salvador (URESV), desta 
Agência; E II - aplicar a penalidade de advertência à 
Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), filial 
do Porto de Aratu, inscrita no CNPJ sob o nº 
14.372.148/0004-04, pela prática da infração capitulada no 
art. 33, inciso XXXI, da Resolução nº 3.274-ANTAQ/2014, 
consubstanciada no fato de permitir a exploração de área 
sem instrumento contratual válido; 

===================================================

======== 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-262-2020-antaq-294924333 

ACÓRDÃO Nº 262-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 262-2020-ANTAQ Processo: 50300.010904/2017-93 Parte: 

COMPANHIA DOCAS DO PARA (CDP) (04.933.552/0004-56) Ementa: Trata o 

presente Acórdão de Processo Administrativo Sancionador oriundo do Auto de 

Infração nº 2870-3, de 27/10/2017 (SEI nº 0373511), lavrado pela Unidade 

Regional de Belém (UREBL), desta Agência, em desfavor da Companhia Docas do 

Pará - CDP (Porto de Itaituba), no Distrito d... 

 por julgar insubsistente o Auto de Infração nº 2870-3, 
lavrado pela Unidade Regional de Belém (UREBL), desta 
Agência; I - por determinar o arquivamento do presente 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-260-2020-antaq-294926976
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-262-2020-antaq-294924333


Processo Administrativo Sancionador (PAS), sem aplicação 
de quaisquer penalidades em face da Companhia Docas do 
Pará (CDP); III - por determinar às Superintendências de 
Outorgas (SOG) e de Fiscalização e Coordenação das Unidades 
Regionais (SFC), desta Agência, que promovam tratativas com o 
Ministério da Infraestrutura (MINFRA) - Poder Concedente, de 
forma conjunta, visando a sua definição, com a celeridade possível, 
sobre a modalidade de exploração do denominado 'Porto de 
Itaituba', localizado no Distrito de Miritituba, Itaituba/PA, que se 
encontra sob a responsabilidade da Companhia Docas do Pará 
(CDP);  

===================================================

========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-264-2020-antaq-294924417 

ACÓRDÃO Nº 264-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 264-2020-ANTAQ Processo: 50300.021866/2019-66 Parte: 

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ (04.933.552/0001-03) Ementa: Trata o presente 

Acórdão de consulta formulada pela Companhia Docas do Pará (CDP), através da 

Carta DIRPRE Nº 796/2019 (SEI nº 0928717), de 09/12/2019, por meio da qual 

solicita a esta Agência Reguladora verificar se existe razão na alegação dos 

operadores portuários MEGA LOGÍSTICA ... 

 somente os operadores portuários que demandam 
trabalhadores das atividades elencadas taxativamente no 
art. 40, da Lei nº 12.815, de 2013, geridos pelo OGMO, 
estão obrigados à filiação no OGMO; II - somente os 
operadores portuários filiados ao OGMO lhe devem 
contribuições de qualquer ordem ou natureza; III - há 

ilegalidade na prática de cobrança de contribuições aos 
operadores portuários que não são filiados do OGMO, 
podendo tal conduta ser objeto de fiscalização por esta 
Agência; e IV - recomendar ao Órgão Gestor de Mão de 
Obras Avulsas dos Portos de Belém e Vila do Conde 
(OGMOBVC) que exclua de seu Estatuto exigências de 
pagamento de contribuições aos não associados; 

===================================================

========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-268-2020-antaq-294924493 

ACÓRDÃO Nº 268-2020-ANTAQ 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-264-2020-antaq-294924417
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-268-2020-antaq-294924493


ACÓRDÃO Nº 268-2020-ANTAQ Processo: 50300.008734/2019-49 Parte: 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA ( 37.115.342/0001-67) Ementa: Trata o 

presente Acórdão de processo licitatório que visa à licitação de terminal portuário 

localizado no Porto de Itaqui/MA, relativamente à área denominada IQI03, 

destinada à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos de 

combustíveis, consubstanciado na aná... 

aprovar, com base no inciso XV, do art. 27, da Lei nº 10.233, de 2001, 
com as alterações promovidas pela Lei nº 12.815, de 2013, a 
realização do certame licitatório para o arrendamento de área 
localizada no Porto de Itaqui/MA, denominada IQI03, destinada à 
movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos de 
combustíveis,   

===================================================

========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-269-2020-antaq-294924569 

ACÓRDÃO Nº 269-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 269-2020-ANTAQ Processo: 50300.021097/2020-30 Parte: 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA ( 37.115.342/0001-67) Ementa: Trata o 

presente Acórdão de procedimento preparatório com vistas à abertura de consulta 

e audiência públicas tendente ao aprimoramento dos documentos técnicos e 

jurídicos relativos ao processo licitatório da concessão dos Portos de Vitória e Barra 

do Riacho, bem como da desest... 

autorizar a realização de consulta e audiência públicas, 
visando à obtenção de subsídios para o aprimoramento dos 
documentos técnicos e jurídicos tendentes à licitação do projeto de 
desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA) e 
seus portos relacionados 

===================================================

========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-271-2020-antaq-294924721 

ACÓRDÃO Nº 271-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 271-2020-ANTAQ Processo: 50300.008736/2019-38 Parte: 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA ( 37.115.342/0001-67) Ementa: Trata o 

presente Acórdão de processo licitatório que visa à licitação de terminal portuário 

localizado no Porto de Itaqui/MA, relativamente à área denominada IQI12, 

destinada à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos de 

combustíveis, consubstanciado na aná... 

aprovar, com base no inciso XV, do art. 27, da Lei nº 10.233, 
de 2001, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.815, de 2013, a 
realização do certame licitatório para o arrendamento de área localizada 
no Porto de Itaqui/MA, denominada IQI12, destinada à movimentação, 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-269-2020-antaq-294924569
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-271-2020-antaq-294924721


armazenagem e distribuição de granéis líquidos de combustíveis, cujo 
procedimento será realizado por esta Agência com o suporte da 
empresa B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão 

 
===================================================

========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-272-2020-antaq-294939104 

 
ACÓRDÃO Nº 272-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 272-2020-ANTAQ Processo: 50300.008735/2019-93 Parte: 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA ( 37.115.342/0001-67) Ementa: Trata o 

presente Acórdão de processo licitatório que visa à licitação de terminal portuário 

localizado no Porto de Itaqui/MA, relativamente à área denominada IQI13, 

destinada à movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos de 

combustíveis, consubstanciado na aná... 

aprovar, com base no inciso XV, do art. 27, da Lei nº 10.233, 
de 2001, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.815, de 2013, a 
realização do certame licitatório para o arrendamento de área localizada 
no Porto de Itaqui/MA, denominada IQI13, destinada à movimentação, 
armazenagem e distribuição de granéis líquidos de combustíveis, cujo 
procedimento será realizado por esta Agência com o suporte da 
empresa B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão, por meio do texto do Edital (SEI 
nº 1190336), Minuta de Contrato  

 

===================================================

========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-273-2020-antaq-294924797 

ACÓRDÃO Nº 273-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 273-2020-ANTAQ Processo: 50300.009891/2020-13 Parte: 

MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA ( 37.115.342/0001-67) Ementa: Trata o 

presente Acórdão de processo licitatório que visa à licitação de terminal portuário 

localizado no Porto de Pelotas/RS, relativamente à área denominada PEL01, para 

movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente toras de madeira, 

consubstanciado na análise da m.. 

aprovar, com base no inciso XV, do art. 27, da Lei nº 10.233, 
de 2001, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.815, de 2013, a 
realização do certame licitatório para o arrendamento de área localizada 
no Porto de Pelotas/RS, denominada PEL01, destinada à 
movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente toras de 
madeira, cujo procedimento será realizado por esta Agência com o 
suporte da empresa B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão, por meio do texto 
do Edital (SEI nº 1202893), Minuta de Contrato   

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-272-2020-antaq-294939104
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-273-2020-antaq-294924797


===================================================

========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-274-2020-antaq-294924873 

ACÓRDÃO Nº 274-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 274-2020-ANTAQ Processo: 50300.020437/2020-13 
Parte: ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA (79.621.439/0001-91) Ementa: Trata o presente Acórdão de 
análise da documentação encaminhada pela Administração dos Portos 
de Paranaguá e Antonina (APPA), referente ao processo licitatório de 
área destinada à movimentação e armazenagem de granéis líquidos, no 
Porto de Paranaguá/PR, deno... 

• declarar que a documentação encaminhada pela 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E 
ANTONINA - APPA, por meio do Ofício 939/20-APPA-EP (SEI 
nº 1180312), com vistas a instruir o processo administrativo para 
licitação da área denominada PAR50, no Porto de 
Paranaguá/PR, contempla os requisitos mínimos estabelecidos 
na Cláusula 2.2 do Convênio de Delegação de Competência nº 
001/2019  

=================================================

==========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-275-2020-antaq-294927052 

ACÓRDÃO Nº 275-2020-ANTAQ 

ACÓRDÃO Nº 275-2020-ANTAQ Processo: 50300.015080/2020-43 Parte: 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
(79.621.439/0001-91) Ementa: Trata o presente Acórdão de análise de 
documentação encaminhada pela Administração dos Portos de Paranaguá 
e Antonina (APPA), incluindo o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e 
Ambiental (EVTEA), concernente a uma área destinada à movimentação e 
armazena... 

declarar que a documentação encaminhada pela 
ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA 
- APPA, por meio do Ofício 939/20-APPA-EP (SEI nº 1180312), 
com vistas a instruir o processo administrativo para licitação da 
área denominada PAR50, no Porto de Paranaguá/PR, contempla 
os requisitos mínimos estabelecidos na Cláusula 2.2 do Convênio 
de Delegação de Competência nº 001/2019 

 =================================================

==========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-audiencia-publica-n-19/2020-
antaq-295065887 

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 19/2020-ANTAQ 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-274-2020-antaq-294924873
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/acordao-n-275-2020-antaq-294927052
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-audiencia-publica-n-19/2020-antaq-295065887
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-audiencia-publica-n-19/2020-antaq-295065887


AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 19/2020-ANTAQ A DIRETORIA DA 
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ, no 
uso de suas atribuições regimentais, considerando o disposto no art. 68 da 
Lei nº 10.233, de 2001, bem como o que consta do Processo nº 
50300.021097/2020-30 e tendo em vista o deliberado em sua 492ª Reunião 
Ordinária, realizada em 17 de dezembro de 2020, COMUNICA: Aos 
usuários e agent... 

Obter contribuições, subsídios e sugestões para o aprimoramento 
dos documentos técnicos e jurídicos tendentes à licitação do 
projeto de desestatização da Companhia Docas do Espírito Santo 
(CODESA), bem como da concessão dos Portos de Vitória e Barra 
do Riacho. 

=================================================

==========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-licitacao-295047010 

AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 7/2020-ANTAQ A AGÊNCIA NACIONAL 
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ torna público que realizará 
leilão no dia 09/04/2021, na B³ S/A - Brasil, Bolsa, Balcão, à Rua XV de 
Novembro, nº 275, Centro - São Paulo/SP, conforme disposições do Edital, 
nos seguintes termos: 1) OBJETO: 'Arrendamento da área denominada 
IQI11, destinada à movimentação, armazenagem e distribuição de g... 

 'Arrendamento da área denominada IQI11, destinada à 
movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos de 
combustíveis, localizada no Porto de Itaqui, no estado do Maranhão  

=================================================

==========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-licitacao-295065963 

AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 8/2020-ANTAQ A AGÊNCIA NACIONAL 
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ torna público que realizará 
leilão no dia 09/04/2021, na B³ S/A - Brasil, Bolsa, Balcão, à Rua XV de 
Novembro, nº 275, Centro - São Paulo/SP, conforme disposições do Edital, 
nos seguintes termos: 1) OBJETO: Arrendamento da área denominada 
IQI12, destinada à movimentação, armazenagem e distribuição de gr... 

Arrendamento da área denominada IQI12, destinada à 
movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos de 
combustíveis, localizada no Porto de Itaqui, no estado do 
Maranhão. 

=================================================

==========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-licitacao-295047086 

AVISO DE LICITAÇÃO  

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 9/2020-ANTAQ A AGÊNCIA NACIONAL 
DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ torna público que realizará 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-licitacao-295047010
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-licitacao-295065963
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-licitacao-295047086


leilão no dia 09/04/2021, na B³ S/A - Brasil, Bolsa, Balcão, à Rua XV de 
Novembro, nº 275, Centro - São Paulo/SP, conforme disposições do Edital, 
nos seguintes termos: 1) OBJETO: Arrendamento da área denominada 
IQI13, destinada à movimentação, armazenagem e distribuição de g  

Arrendamento da área denominada IQI13, destinada à 
movimentação, armazenagem e distribuição de granéis líquidos de 
combustíveis, localizada no Porto de Itaqui, no estado do 
Maranhão.  

=================================================

==========  

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-licitacao-295031029 

AVISO DE LICITAÇÃO 

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 10/2020-ANTAQ A AGÊNCIA 
NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS - ANTAQ torna público 
que realizará leilão no dia 09/04/2021, na B³ S/A - Brasil, Bolsa, Balcão, à 
Rua XV de Novembro, nº 275, Centro - São Paulo/SP, conforme 
disposições do Edital, nos seguintes termos: 1) OBJETO: Arrendamento da 
área denominada PEL01, destinada à movimentação e armazenagem de 
carga geral, es... 

Arrendamento da área denominada PEL01, destinada à 
movimentação e armazenagem de carga geral, especialmente 
toras de madeira, localizada no Porto de Pelotas, no estado do Rio 
Grande do Sul.   
 

 

 

 

 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/aviso-de-licitacao-295031029

