
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE SAO MATEUS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -

(ES)

 

    Licitação: (Ano: 2021/ MUNICIPIO DE SAO MATEUS / Nº Processo: 002.141/2021)

 

     às 09:01:46 horas do dia 21/05/2021 no endereço AV JONES DOS SANTOS NEVES 70,

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

Sr(a). RENATA ZANETE, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação,

para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 002.141/2021 -

2021/028/2021 que tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL

FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE

ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO PRESENTE EDITAL E SEUS

ANEXOS.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS

Lote (2) - TRANSFORMADORES

Lote (3) - MATERIAIS DIVERSOS

Lote (4) - CABOS E FIOS

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2021 07:57:45:192 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00

21/05/2021 07:22:16:116 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 1.118.372,40

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2021 07:57:45:192 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00

21/05/2021 07:22:16:116 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 458.258,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2021 07:57:45:192 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00

21/05/2021 07:22:16:116 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 1.239.990,40

12/05/2021 07:59:48:174 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 1.346.736,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2021 07:57:45:192 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00

11/05/2021 17:21:37:848 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME  R$ 9.685.000,00
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Lote (5) - LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, REATORES E OUTROS

Lote (6) - POSTES

Lote (7) - MATERIAIS DIVERSOS

Lote (8) - MATERIAIS DIVERSOS

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

 

Lote (1) - MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS

Lote (2) - TRANSFORMADORES

21/05/2021 07:22:16:116 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 2.252.704,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2021 07:57:45:192 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00

21/05/2021 07:22:16:116 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 7.103.451,00

21/05/2021 00:38:49:186 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA.  R$ 17.846.730,00

12/05/2021 07:59:48:174 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 9.902.124,00

10/05/2021 22:47:26:502 AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM
GERAL LT  R$ 1.200.000,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

20/05/2021 17:40:38:316 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 4.966.087,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2021 07:59:00:383 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00

20/05/2021 17:40:38:316 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 479.720,00

20/05/2021 23:52:38:854 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA.  R$ 480.000,00

12/05/2021 08:00:35:618 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 551.295,00

Data-Hora Fornecedor Proposta

21/05/2021 07:59:00:383 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00

20/05/2021 17:40:38:316 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 99.840,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2021 09:26:58:785 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 738.000,00

21/05/2021 07:57:45:192 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2021 09:27:20:610 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 338.000,00

21/05/2021 07:57:45:192 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00
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Lote (3) - MATERIAIS DIVERSOS

Lote (4) - CABOS E FIOS

Lote (5) - LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, REATORES E OUTROS

Lote (6) - POSTES

Lote (7) - MATERIAIS DIVERSOS

Lote (8) - MATERIAIS DIVERSOS

 

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2021 09:35:34:880 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 1.000.000,00

12/05/2021 07:59:48:174 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 1.346.736,00

21/05/2021 07:57:45:192 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2021 09:56:25:322 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME  R$ 1.989.999,00

21/05/2021 07:22:16:116 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 2.252.704,00

21/05/2021 07:57:45:192 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

10/05/2021 22:47:26:502 AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM
GERAL LT  R$ 1.200.000,00

21/05/2021 10:04:05:948 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 3.940.000,00

21/05/2021 10:00:48:044 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 7.101.938,99

21/05/2021 00:38:49:186 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA.  R$ 17.846.730,00

21/05/2021 07:57:45:192 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2021 10:04:19:986 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 4.900.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2021 10:17:16:341 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 428.000,00

21/05/2021 10:07:31:157 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  R$ 479.670,00

20/05/2021 23:52:38:854 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS
LTDA.  R$ 480.000,00

21/05/2021 07:59:00:383 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

21/05/2021 10:17:53:134 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES
EIRELI  R$ 99.800,00

21/05/2021 07:59:00:383 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI  R$ 100.000.000,00
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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 21/05/2021, às 09:29:28 horas, no lote (1) - MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS -

a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 26/05/2021, às

16:39:03 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2021, às 16:39:03 horas, no lote (1) - MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS -

a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o

seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e

envio de proposta de preços readequadas, estando o valor abaixo do estimado em nosso

processo. Ressalto que quanto a documentação técnica, exigida na especificação de alguns

itens, os mesmos foram analisados pela Secretaria de Obras e devidamente aprovados,

conforme e-mail enviado ao setor de Licitações, juntado aos autos do processo. No dia

27/05/2021, às 08:53:10 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2021, às 08:53:09 horas, no lote (1) - MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS -

a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte:

Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, não houve manifestação de intenção de

interpor recurso, sendo portanto adjudicado o presente lote.

 

    No dia 27/05/2021, às 08:53:09 horas, no lote (1) - MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TEC-

LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI com o valor R$ 738.000,00.

 

    No dia 21/05/2021, às 09:29:39 horas, no lote (2) - TRANSFORMADORES -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 26/05/2021, às 16:39:44 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2021, às 16:39:44 horas, no lote (2) - TRANSFORMADORES -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequadas, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

Ressalto que quanto a documentação técnica, exigida na especificação de alguns itens, os

mesmos foram analisados pela Secretaria de Obras e devidamente aprovados, conforme e-
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mail enviado ao setor de Licitações, juntado aos autos do processo. No dia 27/05/2021, às

08:53:19 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2021, às 08:53:19 horas, no lote (2) - TRANSFORMADORES -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o

prazo recursal previsto em edital, não houve manifestação de intenção de interpor recurso,

sendo portanto adjudicado o presente lote.

 

    No dia 27/05/2021, às 08:53:19 horas, no lote (2) - TRANSFORMADORES -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TEC-LIGHT

INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI com o valor R$ 338.000,00.

 

    No dia 21/05/2021, às 09:40:36 horas, no lote (3) - MATERIAIS DIVERSOS -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 26/05/2021, às 16:39:54 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2021, às 16:39:54 horas, no lote (3) - MATERIAIS DIVERSOS -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequadas, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

Ressalto que quanto a documentação técnica, exigida na especificação de alguns itens, os

mesmos foram analisados pela Secretaria de Obras e devidamente aprovados, conforme e-

mail enviado ao setor de Licitações, juntado aos autos do processo. No dia 27/05/2021, às

08:53:27 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2021, às 08:53:27 horas, no lote (3) - MATERIAIS DIVERSOS -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o

prazo recursal previsto em edital, não houve manifestação de intenção de interpor recurso,

sendo portanto adjudicado o presente lote.

 

    No dia 27/05/2021, às 08:53:27 horas, no lote (3) - MATERIAIS DIVERSOS -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TEC-LIGHT

INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI com o valor R$ 1.000.000,00.

 

    No dia 21/05/2021, às 09:58:41 horas, no lote (4) - CABOS E FIOS -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 26/05/2021, às 16:40:19 horas, a situação do

lote foi finalizada. 
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    No dia 26/05/2021, às 16:40:19 horas, no lote (4) - CABOS E FIOS -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu

as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta de

preços readequadas, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. No dia

27/05/2021, às 08:53:34 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2021, às 08:53:34 horas, no lote (4) - CABOS E FIOS -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, não houve manifestação de intenção de interpor recurso, sendo

portanto adjudicado o presente lote.

 

    No dia 27/05/2021, às 08:53:34 horas, no lote (4) - CABOS E FIOS -  pelo critério de

menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIPAR FERRAGENS -

EIRELI - ME com o valor R$ 1.989.999,00.

 

    No dia 21/05/2021, às 10:07:35 horas, no lote (5) - LÂMPADAS, LUMINÁRIAS,

REATORES E OUTROS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No

dia 21/05/2021, às 10:26:59 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 21/05/2021, às 10:26:59 horas, no lote (5) - LÂMPADAS, LUMINÁRIAS,

REATORES E OUTROS -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - RENATA ZANETE - desclassificou o fornecedor:

AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT. No dia 26/05/2021, às

16:40:40 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2021, às 16:40:40 horas, no lote (5) - LÂMPADAS, LUMINÁRIAS,

REATORES E OUTROS -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O

motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu as exigências do edital quanto a

documentação de habilitação e envio de proposta de preços readequadas, estando o valor

abaixo do estimado em nosso processo. Ressalto que quanto a documentação técnica,

exigida na especificação de alguns itens, os mesmos foram analisados pela Secretaria de

Obras e devidamente aprovados, conforme e-mail enviado ao setor de Licitações, juntado

aos autos do processo. No dia 27/05/2021, às 08:53:42 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 27/05/2021, às 08:53:42 horas, no lote (5) - LÂMPADAS, LUMINÁRIAS,

REATORES E OUTROS -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da

alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo recursal previsto em edital, não houve

manifestação de intenção de interpor recurso, sendo portanto adjudicado o presente lote.
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    No dia 27/05/2021, às 08:53:42 horas, no lote (5) - LÂMPADAS, LUMINÁRIAS,

REATORES E OUTROS -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação á empresa TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI com o

valor R$ 3.940.000,00.

 

    No dia 21/05/2021, às 10:07:22 horas, no lote (6) - POSTES -  a situação do lote foi

alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada -

servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 26/05/2021, às 16:40:57 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2021, às 16:40:57 horas, no lote (6) - POSTES -  a situação do lote foi

alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A licitante atendeu

as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de proposta de

preços readequadas, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo. Ressalto que

quanto a documentação técnica, exigida na especificação de alguns itens, os mesmos foram

analisados pela Secretaria de Obras e devidamente aprovados, conforme e-mail enviado ao

setor de Licitações, juntado aos autos do processo. No dia 27/05/2021, às 08:53:51 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2021, às 08:53:51 horas, no lote (6) - POSTES -  a situação do lote foi

alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o prazo

recursal previsto em edital, não houve manifestação de intenção de interpor recurso, sendo

portanto adjudicado o presente lote.

 

    No dia 27/05/2021, às 08:53:51 horas, no lote (6) - POSTES -  pelo critério de menor

preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TEC-LIGHT INDUSTRIA E

COMERCIO DE REATORES EIRELI com o valor R$ 4.900.000,00.

 

    No dia 21/05/2021, às 10:21:42 horas, no lote (7) - MATERIAIS DIVERSOS -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 26/05/2021, às 16:41:09 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2021, às 16:41:09 horas, no lote (7) - MATERIAIS DIVERSOS -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequadas, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

Ressalto que quanto a documentação técnica, exigida na especificação de alguns itens, os

mesmos foram analisados pela Secretaria de Obras e devidamente aprovados, conforme e-
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mail enviado ao setor de Licitações, juntado aos autos do processo. No dia 27/05/2021, às

08:54:00 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2021, às 08:54:00 horas, no lote (7) - MATERIAIS DIVERSOS -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o

prazo recursal previsto em edital, não houve manifestação de intenção de interpor recurso,

sendo portanto adjudicado o presente lote.

 

    No dia 27/05/2021, às 08:54:00 horas, no lote (7) - MATERIAIS DIVERSOS -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TEC-LIGHT

INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI com o valor R$ 427.996,80.

 

    No dia 21/05/2021, às 10:21:47 horas, no lote (8) - MATERIAIS DIVERSOS -  a situação

do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização

efetuada - servidor: pxl0aop00002_multisalas-04. No dia 26/05/2021, às 16:41:23 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 26/05/2021, às 16:41:23 horas, no lote (8) - MATERIAIS DIVERSOS -  a situação

do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: A

licitante atendeu as exigências do edital quanto a documentação de habilitação e envio de

proposta de preços readequadas, estando o valor abaixo do estimado em nosso processo.

Ressalto que quanto a documentação técnica, exigida na especificação de alguns itens, os

mesmos foram analisados pela Secretaria de Obras e devidamente aprovados, conforme e-

mail enviado ao setor de Licitações, juntado aos autos do processo. No dia 27/05/2021, às

08:54:09 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 27/05/2021, às 08:54:08 horas, no lote (8) - MATERIAIS DIVERSOS -  a situação

do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Transcorrido o

prazo recursal previsto em edital, não houve manifestação de intenção de interpor recurso,

sendo portanto adjudicado o presente lote.

 

    No dia 27/05/2021, às 08:54:08 horas, no lote (8) - MATERIAIS DIVERSOS -  pelo critério

de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa TEC-LIGHT

INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI com o valor R$ 99.800,00.

 

    às09:57:34 do dia 11/05/2021 as seguintes datas foram alteradas por DANIEL SANTANA

BARBOSA: abertura de propostas (de 12/05/2021-08:30:00 para 21/05/2021-08:30:00);

inicio da disputa (de 12/05/2021-09:00:00 para 21/05/2021-09:00:00)

 

    No dia 21/05/2021, às 10:26:59 horas, o Pregoeiro da licitação - RENATA ZANETE -
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desclassificou o fornecedor - AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM

GERAL LT, no lote (5) - LÂMPADAS, LUMINÁRIAS, REATORES E OUTROS. O motivo da

desclassificação foi: A licitante está desclassificada tendo em vista que não anexou ao

sistema, conforme determina o edital, NENHUM DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO EXIGIDO

no edital, assim como NAO ANEXOU A PROPOSTA DE PREÇOS com os detalhamentos

devidos. Sendo assim, por não seguir as determinações legais ao não juntar ao sistema, no

período determinado para essa finalidade, que se encerrou na data de hoje, 21/05/2021, as

08h30, os documentos necessários para hablitação assim como proposta de preços, a

licitante está desclassificada.

 

    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.

 

RENATA ZANETE

Pregoeiro da disputa

 

DANIEL SANTANA BARBOSA

Autoridade Competente

 

CARLA MARIA MIOTTO GAIA

Membro Equipe Apoio

 

ALINE CHAVES FERREIRA

Membro Equipe Apoio

 

JOSILAYNE GRIGORIO DE AZEREDO

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
37.027.537/0001-55 AJG COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LT

30.351.303/0001-10 BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

16.868.674/0001-42 DIPAR FERRAGENS - EIRELI - ME

32.617.419/0001-83 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.114.694/0001-49 JMD DISTRIBUIDORA EIRELI

10.699.386/0001-25 TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI
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