
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -

(ES)

 

    Licitação: (Ano: 2022/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 001927/2022)

 

     às 09:15:55 horas do dia 09/06/2022 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70,

bairro CENTRO, da cidade de SAO MATEUS - ES, reuniram-se o Pregoeiro da disputa

Sr(a). VANIA DUARTE SEIBERT, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de

nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo:

001927/2022 - 2022/018/2022 que tem por objeto SRP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO

DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO

ARMADO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA BÁSICA ORÇAMENTÁRIA.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm

Lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm

Lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm

Lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm

Lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/06/2022 16:06:46:998 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 35.600,00

03/06/2022 16:12:37:884 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LT  R$ 78.240,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/06/2022 16:06:46:998 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 102.528,00

03/06/2022 16:12:37:884 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LT  R$ 186.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/06/2022 16:06:46:998 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 429.000,00

03/06/2022 16:12:37:884 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LT  R$ 508.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/06/2022 16:06:46:998 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 496.230,00

03/06/2022 16:12:37:884 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LT  R$ 116.000,00
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Lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm

    Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

 

Lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm

Lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm

Lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm

Lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm

Lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm

Lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/06/2022 16:06:46:998 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 817.670,00

03/06/2022 16:12:37:884 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LT  R$ 1.570.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

08/06/2022 16:07:31:001 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 4.489.480,00

03/06/2022 16:00:31:615 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LT  R$ 6.760.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/06/2022 16:06:46:998 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 35.600,00

03/06/2022 16:12:37:884 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LT  R$ 78.240,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/06/2022 16:06:46:998 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 102.528,00

03/06/2022 16:12:37:884 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LT  R$ 186.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/06/2022 16:06:46:998 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 429.000,00

03/06/2022 16:12:37:884 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LT  R$ 508.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

03/06/2022 16:12:37:884 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LT  R$ 116.000,00

08/06/2022 16:06:46:998 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 496.230,00

Data-Hora Fornecedor Lance

08/06/2022 16:06:46:998 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 817.670,00

03/06/2022 16:12:37:884 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LT  R$ 1.570.000,00
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    Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o

menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da

disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto

bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e

o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

    No dia 09/06/2022, às 09:47:46 horas, no lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 09/06/2022, às 13:45:45 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/06/2022, às 13:45:45 horas, no lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT -

desclassificou o fornecedor: MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia

09/06/2022, às 13:52:14 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/06/2022, às 13:53:31 horas, no lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/06/2022, às 10:35:55 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 10:35:55 horas, no lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA

ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA,

BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA

VENCEDORA. No dia 10/06/2022, às 12:53:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 12:53:26 horas, no lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até

30minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote/item.

Data-Hora Fornecedor Lance

08/06/2022 16:07:31:001 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA  R$ 4.489.480,00

03/06/2022 16:00:31:615 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS
AMBIENTAIS LT  R$ 6.760.000,00
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    No dia 10/06/2022, às 12:53:26 horas, no lote (1) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 400 mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

com o valor R$ 35.600,00.

 

    No dia 09/06/2022, às 09:44:10 horas, no lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 09/06/2022, às 13:45:52 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/06/2022, às 13:45:52 horas, no lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT -

desclassificou o fornecedor: MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia

09/06/2022, às 13:52:22 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/06/2022, às 13:55:05 horas, no lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/06/2022, às 10:36:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 10:36:09 horas, no lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA

ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA,

BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA

VENCEDORA. No dia 10/06/2022, às 12:53:51 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 12:53:50 horas, no lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até

30minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote/item.

 

    No dia 10/06/2022, às 12:53:50 horas, no lote (2) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 600 mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

com o valor R$ 102.528,00.
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    No dia 09/06/2022, às 09:43:21 horas, no lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

mot i vo  da  a l t e ração  fo i  o  segu in te :  A tua l i zação  e fe tuada  -  se rv ido r :

pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 09/06/2022, às 13:46:02 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/06/2022, às 13:46:02 horas, no lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O

motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT -

desclassificou o fornecedor: MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia

09/06/2022, às 13:52:28 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/06/2022, às 13:55:18 horas, no lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/06/2022, às 10:36:21 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 10:36:21 horas, no lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA

ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA,

BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA

VENCEDORA. No dia 10/06/2022, às 12:54:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 12:54:11 horas, no lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O

motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até

30minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote/item.

 

    No dia 10/06/2022, às 12:54:11 horas, no lote (3) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 800 mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

com o valor R$ 429.000,00.

 

    No dia 09/06/2022, às 09:42:27 horas, no lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 09/06/2022, às 13:25:13 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 09/06/2022, às 13:25:13 horas, no lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT -

desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS

LT. No dia 09/06/2022, às 13:46:11 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/06/2022, às 13:55:30 horas, no lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/06/2022, às 10:26:24 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 10:26:24 horas, no lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT -

desclassificou o fornecedor: SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS

LT. No dia 10/06/2022, às 14:01:05 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 14:01:05 horas, no lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA

ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA,

BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA

VENCEDORA. No dia 10/06/2022, às 14:38:26 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 14:38:26 horas, no lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até

30minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote/item.

 

    No dia 10/06/2022, às 14:38:26 horas, no lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.000 mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

com o valor R$ 496.230,00.

 

    No dia 09/06/2022, às 09:44:22 horas, no lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 09/06/2022, às 13:46:18 horas, a situação do lote foi

finalizada. 
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    No dia 09/06/2022, às 13:46:18 horas, no lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT -

desclassificou o fornecedor: MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia

09/06/2022, às 13:52:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 09/06/2022, às 13:55:46 horas, no lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/06/2022, às 10:36:36 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 10:36:36 horas, no lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA

ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA,

BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA

VENCEDORA. No dia 10/06/2022, às 12:54:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 12:54:34 horas, no lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até

30minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote/item.

 

    No dia 10/06/2022, às 12:54:34 horas, no lote (5) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.200 mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

com o valor R$ 817.670,00.

 

    No dia 09/06/2022, às 09:42:15 horas, no lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O mot ivo da a l teração fo i  o  seguin te :  Atua l ização e fe tuada -  serv idor :

pxl0aop00004_multisalas-08. No dia 09/06/2022, às 13:46:29 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 09/06/2022, às 13:46:29 horas, no lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - VANIA DUARTE SEIBERT -

desclassificou o fornecedor: MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. No dia

09/06/2022, às 13:52:38 horas, a situação do lote foi finalizada. 
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    No dia 09/06/2022, às 13:56:03 horas, no lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm -  a situação do lote foi alterada para: arrematado.

No dia 10/06/2022, às 10:37:02 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 10:37:02 horas, no lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm -  a situação do lote foi alterada para: declarado

vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: CONSIDERANDO QUE A EMPRESA

ATENDEU AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, APRESENTANDO PROPOSTA READEQUADA,

BEM COMO AS DOCUMENTAÇÕES DE HABILITAÇÃO, DECLARO A EMPRESA

VENCEDORA. No dia 10/06/2022, às 12:54:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 10/06/2022, às 12:54:59 horas, no lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, de até

30minutos, não houve interposição de recursos, sendo, portanto, adjudicado o presente

lote/item.

 

    No dia 10/06/2022, às 12:54:59 horas, no lote (6) - Tubos de concreto para água pluvial

com encaixe ponta e bolsa DN 1.500 mm -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o

objeto do lote da licitação á empresa MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

com o valor R$ 4.489.480,00.

 

    No dia 10/06/2022, às 10:26:24 horas, o Pregoeiro da licitação - VANIA DUARTE

SEIBERT - desclassificou o fornecedor - SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS

AMBIENTAIS LT, no lote (4) - Tubos de concreto para água pluvial com encaixe ponta e

bolsa DN 1.000 mm. O motivo da desclassificação foi: O arrematante foi convocado a

apresentar proposta readequada, mantendo-se inerte, sendo desclassificado.

 

    Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa

declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações

detalhadas sobre o andamento do processo.

 

VANIA DUARTE SEIBERT

Pregoeiro da disputa

 

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente

 

ANTONIO JOSIMAR DE ANDRADE

Membro Equipe Apoio
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CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio

 

ALINE CHAVES FERREIRA

Membro Equipe Apoio

 

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

DARLENE GOMES DOS SANTOS

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
04.996.318/0001-25 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

36.316.364/0001-22 SC COSTA & SILVA COMERCIO E SERVICOS AMBIENTAIS LT
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