
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

    Dependência: MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO

VELHO - (RO)

 

    Licitação: (Ano: 2018/ MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo: 16.00.049/2018)

 

     às 10:36:23 horas do dia 30/10/2018 no endereço AV CARLOS GOMES 181, bairro

CENTRO, da cidade de PORTO VELHO - RO, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a).

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo

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

16.00.049/2018 - 2018/119/2018 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS

(MINICARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA), para atender as necessidades da

Secretaria Municipal de Integração  SEMI.

 

     Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

 

Lote (1) - MINI CARREGADEIRA, (nova), modelo do ano da compra com as especificações

mínimas a seguir: com no mínimo 02 velocidades, com potência liquida mínima 60 hp,

cabine fechada ROP�S/FOP�S com ar condicionado de fábrica, Sistema operacional por

alavancas e pedais, sistema hidráulico dotado de equipamento de alta vazão High Flow

hidraulico, ou similar, com vazão hidráulica mínima de  105 l/min, sistema de desarme

automático, braço dianteiro com sistema automático de flutuação da concha, altura total de

operação mínima de 3.800mm, com capacidade mínima na caçamba coroada de 0,40m³,

peso operacional mínimo de 2.600 kg, freios de estacionamento, alarme de ré e buzina,

pneus conforme padrão da máquina. Capacidade do tanque de combustível de no mínimo

75 litros, Insulfilm com 60% de transparência nos vidros da cabine; 03 adesivos conforme

padrão da Prefeitura do Município de Porto Velho �PMPV; garantia mínima de 12 meses sem

limite de horas; MAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL

Lote (2) - Retroescavadeira,(nova), modelo do ano da compra com as especificações

mínimas a seguir: tração 4 x 4, acionada por motor a diesel,04 cilindros, com potência de 85

HP. Equipada com cabine fechada (ROPS/FOPS)com ar condicionado. Chassis em

monobloco em peça única sem qualquer conexão por parafusos, sistema elétrico 12 volts.

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2018 10:32:51:159 FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTD  R$ 268.000,00

25/10/2018 13:34:34:455 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA  R$ 300.000,00

24/10/2018 16:35:35:667 MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP  R$ 260.000,00

29/10/2018 15:01:59:067 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME  R$ 350.000,00
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Peso operacional de 6.700 kgf. Caçamba frontal de uso geral com capacidade de 0,80

metros cúbicos e força de desagregação de 4.800 kgf. Concha da retro (traseira) com

dentes, capacidade para 0,25 m³. Profundidade de escavação de 4.300 mm. Luzes de

trabalho noturno e alarme de deslocamento a ré.

Além de atender às normas do Conselho Nacional  de Meio Ambiente.  A

RETROESCAVADEIRA deverá conter todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela

legislação de transito bem como atender as normas do Conselho Nacional de Trânsito.

Equipamentos opcionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneus conforme os

padrões da máquina, MAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

    Após a etapa de lances, Com disputa em sessão pública, foram apresentados os

seguintes menores preços:

 

Lote (1) - MINI CARREGADEIRA, (nova), modelo do ano da compra com as especificações

mínimas a seguir: com no mínimo 02 velocidades, com potência liquida mínima 60 hp,

cabine fechada ROP�S/FOP�S com ar condicionado de fábrica, Sistema operacional por

alavancas e pedais, sistema hidráulico dotado de equipamento de alta vazão High Flow

hidraulico, ou similar, com vazão hidráulica mínima de  105 l/min, sistema de desarme

automático, braço dianteiro com sistema automático de flutuação da concha, altura total de

operação mínima de 3.800mm, com capacidade mínima na caçamba coroada de 0,40m³,

peso operacional mínimo de 2.600 kg, freios de estacionamento, alarme de ré e buzina,

pneus conforme padrão da máquina. Capacidade do tanque de combustível de no mínimo

75 litros, Insulfilm com 60% de transparência nos vidros da cabine; 03 adesivos conforme

padrão da Prefeitura do Município de Porto Velho �PMPV; garantia mínima de 12 meses sem

limite de horas; MAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL

Lote (2) - Retroescavadeira,(nova), modelo do ano da compra com as especificações

mínimas a seguir: tração 4 x 4, acionada por motor a diesel,04 cilindros, com potência de 85

HP. Equipada com cabine fechada (ROPS/FOPS)com ar condicionado. Chassis em

monobloco em peça única sem qualquer conexão por parafusos, sistema elétrico 12 volts.

Data-Hora Fornecedor Proposta

24/10/2018 10:32:51:159 FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTD  R$ 265.000,00

25/10/2018 13:34:34:455 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA  R$ 300.000,00

24/10/2018 16:35:35:667 MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP  R$ 330.000,00

29/10/2018 15:01:59:067 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME  R$ 450.000,00

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 11:03:32:986 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME  R$ 254.900,00

30/10/2018 10:57:45:832 FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTD  R$ 255.000,00

24/10/2018 16:35:35:667 MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP  R$ 260.000,00

25/10/2018 13:34:34:455 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA  R$ 300.000,00
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Peso operacional de 6.700 kgf. Caçamba frontal de uso geral com capacidade de 0,80

metros cúbicos e força de desagregação de 4.800 kgf. Concha da retro (traseira) com

dentes, capacidade para 0,25 m³. Profundidade de escavação de 4.300 mm. Luzes de

trabalho noturno e alarme de deslocamento a ré.

Além de atender às normas do Conselho Nacional  de Meio Ambiente.  A

RETROESCAVADEIRA deverá conter todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela

legislação de transito bem como atender as normas do Conselho Nacional de Trânsito.

Equipamentos opcionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneus conforme os

padrões da máquina, MAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL.

 

    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 30/10/2018, às 11:05:02 horas, no lote (1) - MINI CARREGADEIRA, (nova),

modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: com no mínimo 02

velocidades, com potência liquida mínima 60 hp, cabine fechada ROP�S/FOP�S com ar

condicionado de fábrica, Sistema operacional por alavancas e pedais, sistema hidráulico

dotado de equipamento de alta vazão High Flow hidraulico, ou similar, com vazão hidráulica

mínima de  105 l/min, sistema de desarme automático, braço dianteiro com sistema

automático de flutuação da concha, altura total de operação mínima de 3.800mm, com

capacidade mínima na caçamba coroada de 0,40m³, peso operacional mínimo de 2.600 kg,

freios de estacionamento, alarme de ré e buzina, pneus conforme padrão da máquina.

Capacidade do tanque de combustível de no mínimo 75 litros, Insulfilm com 60% de

transparência nos vidros da cabine; 03 adesivos conforme padrão da Prefeitura do Município

de Porto Velho �PMPV; garantia mínima de 12 meses sem limite de horas; MAIS

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

31/10/2018, às 10:30:45 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 31/10/2018, às 10:30:45 horas, no lote (1) - MINI CARREGADEIRA, (nova),

modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: com no mínimo 02

velocidades, com potência liquida mínima 60 hp, cabine fechada ROP�S/FOP�S com ar

Data-Hora Fornecedor Lance

30/10/2018 11:37:14:161 FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTD  R$ 229.899,00

30/10/2018 11:30:32:565 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA  R$ 242.000,00

30/10/2018 11:25:58:154 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME  R$ 294.000,00

24/10/2018 16:35:35:667 MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP  R$ 330.000,00
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condicionado de fábrica, Sistema operacional por alavancas e pedais, sistema hidráulico

dotado de equipamento de alta vazão High Flow hidraulico, ou similar, com vazão hidráulica

mínima de  105 l/min, sistema de desarme automático, braço dianteiro com sistema

automático de flutuação da concha, altura total de operação mínima de 3.800mm, com

capacidade mínima na caçamba coroada de 0,40m³, peso operacional mínimo de 2.600 kg,

freios de estacionamento, alarme de ré e buzina, pneus conforme padrão da máquina.

Capacidade do tanque de combustível de no mínimo 75 litros, Insulfilm com 60% de

transparência nos vidros da cabine; 03 adesivos conforme padrão da Prefeitura do Município

de Porto Velho �PMPV; garantia mínima de 12 meses sem limite de horas; MAIS

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo

da alteração foi o seguinte: O coordenador - RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA -

desclassificou o fornecedor: HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME. No dia

08/11/2018, às 11:00:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 11:00:41 horas, no lote (1) - MINI CARREGADEIRA, (nova),

modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: com no mínimo 02

velocidades, com potência liquida mínima 60 hp, cabine fechada ROP�S/FOP�S com ar

condicionado de fábrica, Sistema operacional por alavancas e pedais, sistema hidráulico

dotado de equipamento de alta vazão High Flow hidraulico, ou similar, com vazão hidráulica

mínima de  105 l/min, sistema de desarme automático, braço dianteiro com sistema

automático de flutuação da concha, altura total de operação mínima de 3.800mm, com

capacidade mínima na caçamba coroada de 0,40m³, peso operacional mínimo de 2.600 kg,

freios de estacionamento, alarme de ré e buzina, pneus conforme padrão da máquina.

Capacidade do tanque de combustível de no mínimo 75 litros, Insulfilm com 60% de

transparência nos vidros da cabine; 03 adesivos conforme padrão da Prefeitura do Município

de Porto Velho �PMPV; garantia mínima de 12 meses sem limite de horas; MAIS

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor.

O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a empresa FERTISOLO

COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para manifestação de

recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº

10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os

itens 11.2 à 11.6 do edital. No dia 08/11/2018, às 11:40:36 horas, a situação do lote foi

finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 11:40:36 horas, no lote (1) - MINI CARREGADEIRA, (nova),

modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: com no mínimo 02

velocidades, com potência liquida mínima 60 hp, cabine fechada ROP�S/FOP�S com ar

condicionado de fábrica, Sistema operacional por alavancas e pedais, sistema hidráulico

dotado de equipamento de alta vazão High Flow hidraulico, ou similar, com vazão hidráulica
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mínima de  105 l/min, sistema de desarme automático, braço dianteiro com sistema

automático de flutuação da concha, altura total de operação mínima de 3.800mm, com

capacidade mínima na caçamba coroada de 0,40m³, peso operacional mínimo de 2.600 kg,

freios de estacionamento, alarme de ré e buzina, pneus conforme padrão da máquina.

Capacidade do tanque de combustível de no mínimo 75 litros, Insulfilm com 60% de

transparência nos vidros da cabine; 03 adesivos conforme padrão da Prefeitura do Município

de Porto Velho �PMPV; garantia mínima de 12 meses sem limite de horas; MAIS

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo

da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para empresa,FERTISOLO

COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD, por Ofertar a Proposta Mais

Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital e seus

anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal, conforme Art.4º,

Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do

DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

 

    No dia 08/11/2018, às 11:40:36 horas, no lote (1) - MINI CARREGADEIRA, (nova),

modelo do ano da compra com as especificações mínimas a seguir: com no mínimo 02

velocidades, com potência liquida mínima 60 hp, cabine fechada ROP�S/FOP�S com ar

condicionado de fábrica, Sistema operacional por alavancas e pedais, sistema hidráulico

dotado de equipamento de alta vazão High Flow hidraulico, ou similar, com vazão hidráulica

mínima de  105 l/min, sistema de desarme automático, braço dianteiro com sistema

automático de flutuação da concha, altura total de operação mínima de 3.800mm, com

capacidade mínima na caçamba coroada de 0,40m³, peso operacional mínimo de 2.600 kg,

freios de estacionamento, alarme de ré e buzina, pneus conforme padrão da máquina.

Capacidade do tanque de combustível de no mínimo 75 litros, Insulfilm com 60% de

transparência nos vidros da cabine; 03 adesivos conforme padrão da Prefeitura do Município

de Porto Velho �PMPV; garantia mínima de 12 meses sem limite de horas; MAIS

ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL -  pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do

lote da licitação á empresa FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

LTD com o valor R$ 246.900,00.

 

    No dia 30/10/2018, às 11:53:36 horas, no lote (2) - Retroescavadeira,(nova), modelo do

ano da compra com as especificações mínimas a seguir: tração 4 x 4, acionada por motor a

diesel,04 ci l indros, com potência de 85 HP. Equipada com cabine fechada

(ROPS/FOPS)com ar condicionado. Chassis em monobloco em peça única sem qualquer

conexão por parafusos, sistema elétrico 12 volts. Peso operacional de 6.700 kgf. Caçamba

frontal de uso geral com capacidade de 0,80 metros cúbicos e força de desagregação de

4.800 kgf. Concha da retro (traseira) com dentes, capacidade para 0,25 m³. Profundidade de

escavação de 4.300 mm. Luzes de trabalho noturno e alarme de deslocamento a ré.

Além de atender às normas do Conselho Nacional  de Meio Ambiente.  A
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RETROESCAVADEIRA deverá conter todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela

legislação de transito bem como atender as normas do Conselho Nacional de Trânsito.

Equipamentos opcionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneus conforme os

padrões da máquina, MAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. -  a situação do lote foi alterada

para: arrematado. No dia 08/11/2018, às 11:01:41 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 11:01:41 horas, no lote (2) - Retroescavadeira,(nova), modelo do

ano da compra com as especificações mínimas a seguir: tração 4 x 4, acionada por motor a

diesel,04 ci l indros, com potência de 85 HP. Equipada com cabine fechada

(ROPS/FOPS)com ar condicionado. Chassis em monobloco em peça única sem qualquer

conexão por parafusos, sistema elétrico 12 volts. Peso operacional de 6.700 kgf. Caçamba

frontal de uso geral com capacidade de 0,80 metros cúbicos e força de desagregação de

4.800 kgf. Concha da retro (traseira) com dentes, capacidade para 0,25 m³. Profundidade de

escavação de 4.300 mm. Luzes de trabalho noturno e alarme de deslocamento a ré.

Além de atender às normas do Conselho Nacional  de Meio Ambiente.  A

RETROESCAVADEIRA deverá conter todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela

legislação de transito bem como atender as normas do Conselho Nacional de Trânsito.

Equipamentos opcionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneus conforme os

padrões da máquina, MAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. -  a situação do lote foi alterada

para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Declaro vencedora a

empresa FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa e Atender os Requisitos mínimo exigido no edital. O prazo para

manifestação de recurso é de 30 minutos, motivadamente conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX

e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº 10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal

5.450/2005 e os itens 11.2 à 11.6 do edital. No dia 08/11/2018, às 11:43:11 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

    No dia 08/11/2018, às 11:43:11 horas, no lote (2) - Retroescavadeira,(nova), modelo do

ano da compra com as especificações mínimas a seguir: tração 4 x 4, acionada por motor a

diesel,04 ci l indros, com potência de 85 HP. Equipada com cabine fechada

(ROPS/FOPS)com ar condicionado. Chassis em monobloco em peça única sem qualquer

conexão por parafusos, sistema elétrico 12 volts. Peso operacional de 6.700 kgf. Caçamba

frontal de uso geral com capacidade de 0,80 metros cúbicos e força de desagregação de

4.800 kgf. Concha da retro (traseira) com dentes, capacidade para 0,25 m³. Profundidade de

escavação de 4.300 mm. Luzes de trabalho noturno e alarme de deslocamento a ré.

Além de atender às normas do Conselho Nacional  de Meio Ambiente.  A

RETROESCAVADEIRA deverá conter todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela

legislação de transito bem como atender as normas do Conselho Nacional de Trânsito.

Equipamentos opcionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneus conforme os

padrões da máquina, MAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. -  a situação do lote foi alterada
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para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Adjudicamos este lote/item para

empresa,FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD, por Ofertar a

Proposta Mais Vantajosa para Administração e Atender os Requisitos mínimo exigido no

edital e seus anexos, Bem como não ter havido manifestação de Recurso no prazo legal,

conforme Art.4º, Incisos XVIII, XIX e XX da Lei nº 10.520/02, Art. 26º, § 1º do DEC. nº

10.300/06, Art. 26 do DEC. Federal 5.450/2005 e os itens 11.2 a 11.6 do edital.

 

    No dia 08/11/2018, às 11:43:11 horas, no lote (2) - Retroescavadeira,(nova), modelo do

ano da compra com as especificações mínimas a seguir: tração 4 x 4, acionada por motor a

diesel,04 ci l indros, com potência de 85 HP. Equipada com cabine fechada

(ROPS/FOPS)com ar condicionado. Chassis em monobloco em peça única sem qualquer

conexão por parafusos, sistema elétrico 12 volts. Peso operacional de 6.700 kgf. Caçamba

frontal de uso geral com capacidade de 0,80 metros cúbicos e força de desagregação de

4.800 kgf. Concha da retro (traseira) com dentes, capacidade para 0,25 m³. Profundidade de

escavação de 4.300 mm. Luzes de trabalho noturno e alarme de deslocamento a ré.

Além de atender às normas do Conselho Nacional  de Meio Ambiente.  A

RETROESCAVADEIRA deverá conter todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela

legislação de transito bem como atender as normas do Conselho Nacional de Trânsito.

Equipamentos opcionais: 02 estepes sobressalentes com rodas e pneus conforme os

padrões da máquina, MAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. -  pelo critério de menor preço,

foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa FERTISOLO COMERCIAL DE

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD com o valor R$ 229.899,00.

 

    No dia 31/10/2018, às 10:30:45 horas, o Pregoeiro da licitação - RAIMUNDO NONATO

ROCHA DE LIMA - desclassificou o fornecedor - HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA

- ME, no lote (1) - MINI CARREGADEIRA, (nova), modelo do ano da compra com as

especificações mínimas a seguir: com no mínimo 02 velocidades, com potência liquida

mínima 60 hp, cabine fechada ROP�S/FOP�S com ar condicionado de fábrica, Sistema

operacional por alavancas e pedais, sistema hidráulico dotado de equipamento de alta

vazão High Flow hidraulico, ou similar, com vazão hidráulica mínima de  105 l/min, sistema

de desarme automático, braço dianteiro com sistema automático de flutuação da concha,

altura total de operação mínima de 3.800mm, com capacidade mínima na caçamba coroada

de 0,40m³, peso operacional mínimo de 2.600 kg, freios de estacionamento, alarme de ré e

buzina, pneus conforme padrão da máquina. Capacidade do tanque de combustível de no

mínimo 75 litros, Insulfilm com 60% de transparência nos vidros da cabine; 03 adesivos

conforme padrão da Prefeitura do Município de Porto Velho �PMPV; garantia mínima de 12

meses sem limite de horas; MAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. O motivo da

desclassificação foi: Desclassificamos a empresa, HORUS COMERCIAL E SERVICOS

LTDA - ME, lote 01 por não aceitar negociar no valor de R$ 246.900,00  estimado pelo

Município, conforme mensagem; �Bom dia Sr. pregoeiro Ofertamos o nosso menor valor
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durante o certame, não temos condições de atender pelo valor estimado.

 

    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.

 

RAIMUNDO NONATO ROCHA DE LIMA

Pregoeiro da disputa

 

PATRICIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Autoridade Competente

 

LUDSON NASCIMENTO DA COSTA NOBRE

Membro Equipe Apoio

 

SARA MATOS SOARES

Membro Equipe Apoio

 

Proponentes:
14.594.006/0001-49 FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD

20.306.945/0001-43 HORUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME

19.614.838/0001-01 MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP

05.662.126/0003-07 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA
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