
PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37-2019
Processo Administrativo Nº 222-2019

Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: DOUGLAS DE MATTIA

Data de Publicação: 11/07/2019 14:28:28

LOTE 1

Descrição: Conjunto de Parque infantil colorido - idade dos alunos de 2 a 5 anos:  com estrutura principal de colunas 
em alumínio com mínimo de 11cmx11cm e cantos ovalizados, de no mínimo 3 metros de comprimento, espessura das 
chapas mínimo de 3mm, parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e pintura com tinta a pó de poliéster marrom, 
contendo no mínimo:1 - Plataformas (h 1,40m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com cantoneira 
galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica de no mínimo 13x3cm com acabamento externo de 
polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado duplo.1 - Plataforma (h 1,20m) 
medindo no mínimo 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com cantoneira galvanizada a fogo, confeccionado com deck de 
madeira plástica de no mínimo 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura 
superior parcial em plástico rotomoldado duplo, formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço 
galvanizado, mais acabamento das colunas (tampa).1 - Escada em plástico rotomoldado duplo com mínimo de 5 
degraus, corrimãos em aço tubular.1 - Escorregador curvo em plástico rotomoldado com seção de deslizamento 
mínima de 2000mm X 490mm de largura, com portal de segurança em plástico rotomoldado.1 - Jogo da velha 
composto por 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com letras "X" e "O" na cor preta, montado em estrutura de 
aço galvanizado.1 - Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus medindo aproximadamente 1,80m de 
comprimento x 75cm de diâmetro de abertura, fixado as torres com painel de plástico rotomoldado duplo, com 
aberturas laterais.1 – Rampa escalada com mínimo de 6 degraus, em plástico rotomoldado duplo, com portal de 
segurança em plástico rotomoldado duplo.1 - Escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, seção de 
deslizamento mínimo de 3600mm x 540mm de largura; com deck auxiliar em madeira plástica com 2 guarda corpos em 
plástico rotomoldado.1 - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 4 curvas com 45º x 800mm de diâmetro, fixado a 
torre com painel de plástico rotomoldado duplo e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo.Conforme 
Termo de Referência do Edital

Item: 1 Unidade: CONJUNTOQuant.: 1 Val. Ref.: 21.500,00
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Autor Marca/Modelo Valor
SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI Krenke / Kal 0204

Inf. detal.: Conjunto de Parque infantil colorido - idade dos alunos 
de 2 a 5 anos: com estrutura principal de colunas em alumínio 
com mínimo de 11cmx11cm e cantos ovalizados, de no mínimo 3 
metros de comprimento, espessura das chapas mínimo de 3mm, 
parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e pintura com 
tinta a pó de poliéster marrom. A especificação completa do 
objeto esta constando no anexo 05 ficha técnica, em anexo á 
esta proposta. Não foi possivel inserir por completo as 
especificações téncias neste campo devido à falta de espaço, 
conforme orientação e informado pelo suporte técnico do sistema 
BLL.

21.500,00

METALURGICA LAMB - EIRELI - ME Academia Kids / Supreme
Inf. detal.: Conjunto de Parque infantil colorido - idade dos alunos 
de 2 a 5 anos: comestrutura principal de colunas em alumínio 
com mínimo de 11cmx11cm e cantosovalizados, de no mínimo 3 
metros de comprimento, espessura das chapas mínimode 3mm, 
parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e pintura com 
tinta a póde poliéster marrom.

21.450,00

PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA PLASGOMES / PG 13
Inf. detal.: Conjunto de Parque infantil colorido - idade dos alunos 
de 2 a 5 anos: com estrutura principal de colunas em alumínio 
com mínimo de 11cmx11cm e cantos ovalizados, de no mínimo 3 
metros de comprimento, espessura das chapas mínimo de 3mm, 
parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e pintura com 
tinta a pó de poliéster marrom, contendo no mínimo:

21.490,00

PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS 
METALURGICOS LTDA

ZIOBER / Z-PLAY 208
Inf. detal.: Conjunto de Parque infantil colorido - idade dos alunos 
de 2 a 5 anos

21.500,00

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
ROTOMOLDAGEM LTDA-EPP

UP / PARQUE INFANTIL 2 TORRES
Inf. detal.: Parque infantil colorido - idade 2 a 5 anos Estrutura 
principal de colunas em alumínio de 11cmx11cm : 1 - Plataformas 
(h 1,40m) medindo 1,0 x 1,0 m, com deck de madeira plástica 
13x3cm na cor itaúba, cobertura superior rotomoldado duplo. 1 - 
Plataforma (h 1,20m) medindo 1,0 x 1,0 m, confeccionado com 
deck de madeira plástica 13x3cm na cor itaúba, cobertura 
superior parcial em rotomoldado duplo, formato de coqueiro com 
8 folhas, mais acabamento das colunas (tampa). 1 - Escada em 
plástico rotomoldado duplo. 1 - Escorregador curvo em plástico 
rotomoldado, 1 - Jogo da velha composto por 9 cilindros em 
rotomoldado colorido. 1 - Tubo curvado em plástico rotomoldado 
90 graus, 1 – Rampa escalada 6 degraus, rotomoldado duplo, 1 - 
Escorregador caracol em plástico rotomoldado duplo, 1 - Tobogã 
rotomoldado, 4 curvas, DESCRIÇÃO TÉCNICA CONFORME 
EDITAL

21.500,00

LOTE 2
Item: 1 Unidade: CONJUNTOQuant.: 1 Val. Ref.: 23.650,00
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Descrição: Conjunto de Parque infantil colorido – idade dos alunos de 4 a 5 anos: com estrutura principal de colunas 
em alumínio com mínimo de 11cmx11cm e cantos ovalizados, de no mínimo 3 metros de comprimento, espessura das 
chapas mínimo de 3mm, parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e pintura com tinta a pó de poliéster marrom, 
contendo no mínimo:2 - Plataformas (h 1,20m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com cantoneira 
galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica de no mínimo 13x3cm com acabamento externo de 
polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, parede dupla.1 - Plataforma (h 
1,20m) de 1,00x1,00m confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica, cobertura superior parcial em 
plástico rotomoldado duplo, formato de coqueiro com 8 folhas, suporte de fixação em aço galvanizado, mais 
acabamento das colunas (tampa).1 - Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 3 curvas com 45º x 800mm de diâmetro, 
fixado a torre com painel de plástico rotomoldado duplo e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo.1 
- Rampa de cordas com estrutura tubular de aço, corda de nylon diâmetro mínimo de 14,00mm e junções em plástico 
injetado; com portal de segurança em aço galvanizado e formato de arco.1 - Escorregador reto em plástico rotomoldado 
duplo, seção de deslizamento mínimo de 2350 mm, com portal de segurança  em plástico rotomoldado.1 - Passarela 
reta com estrutura tubular de aço, medindo aproximadamente 1950mm de comprimento x 800 mm de largura e altura 
de 800mm. Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba.1 - Jogo da velha composto por 9 cilindros em 
plástico rotomoldado colorido, com de letras "X" e "O" na cor preta.1 - Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus 
medindo aproximadamente 1,80m de comprimento x 75cm de diâmetro de abertura, fixado as torres com painel de 
plástico rotomoldado duplo, com aberturas laterais.1 - Balanço com estrutura principal (superior) em tubo galvanizado a 
fogo. Estruturado com colunas (pés) em alumínio com mínimo de 9cmx9cm, colunas com reforço interno, pintado com 
tinta poliéster. Com 2 assentos em plástico rotomoldado duplo. Fixado em correntes 6mm elos curtos calibrados para 
evitar aprisionamento dos dedos das crianças.e Demais Características. Conforme Termo de Referência do Edital
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Autor Marca/Modelo Valor
SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI Krenke / Kal 0304

Inf. detal.: Conjunto de Parque infantil colorido – idade dos 
alunos de 4 a 5 anos: com estrutura principal de colunas em 
alumínio com mínimo de 11cmx11cm e cantos ovalizados, de no 
mínimo 3 metros de comprimento, espessura das chapas mínimo 
de 3mm, parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e 
pintura com tinta a pó de poliéster marrom. A especificação 
completa do objeto esta constando no anexo 05 ficha técnica, em 
anexo á esta proposta. Não foi possivel inserir por completo as 
especificações téncias neste campo devido à falta de espaço, 
conforme orientação e informado pelo suporte técnico do sistema 
BLL.

23.650,00

METALURGICA LAMB - EIRELI - ME Academia Kids / Supreme
Inf. detal.: Conjunto de Parque infantil colorido – idade dos 
alunos de 4 a 5 anos: comestrutura principal de colunas em 
alumínio com mínimo de 11cmx11cm e cantosovalizados, de no 
mínimo 3 metros de comprimento, espessura das chapasmínimo 
de 3mm, parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e 
pintura comtinta a pó de poliéster marrom.

23.600,00

PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA PLASGOMES / PG 14
Inf. detal.: Conjunto de Parque infantil colorido – idade dos 
alunos de 4 a 5 anos: com estrutura principal de colunas em 
alumínio com mínimo de 11cmx11cm e cantos ovalizados, de no 
mínimo 3 metros de comprimento, espessura das chapas mínimo 
de 3mm, parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e 
pintura com tinta a pó de poliéster marrom, contendo no mínimo:

23.600,00

PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS 
METALURGICOS LTDA

ZIOBER / Z-PLAY 307
Inf. detal.: Conjunto de Parque infantil colorido – idade dos 
alunos de 4 a 5 anos

23.650,00

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
ROTOMOLDAGEM LTDA-EPP

UP / PARQUE 3 TORRES
Inf. detal.: Parque infantil – idade alunos de 4 a 5 anos: estrutura 
principal de colunas em alumínio de 11cmx11cm:2 - Plataformas 
(h 1,20m) medindo 1,0 x 1,0 m, com deck de madeira plástica 
13x3cm c na cor itaúba, cobertura superior rotomoldado, parede 
dupla. 1 - Plataforma (h 1,20m) de 1,00x1,00m confeccionada em 
tábuas assoalho de madeira plástica, cobertura superior parcial 
em rotomoldado duplo, formato de coqueiro 1 - Tobogã em 
rotomoldado, 3 curvas com 45º, 1 - Rampa de cordas de nylon e 
junções em plástico injetado; 1 - Escorregador reto rotomoldado 
duplo, 1 - Passarela reta com estrutura tubular de aço,1 - Jogo da 
velha 1 - Tubo curvado em plástico rotomoldado 90 graus, 1 - 
Balanço. Com 2 assentos. 1 - Escada em rotomoldado duplo de 5
 degraus, 1 - Rampa de 06 tacos de madeira, 2 - Fechamentos 
(guarda corpos) rotomoldado. DESCRIÇÃO TÉCNICA 
CONFORME EDITAL

23.650,00

LOTE 3
Item: 1 Unidade: CONJUNTOQuant.: 1 Val. Ref.: 26.060,00
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Descrição: Conjunto de Parque infantil colorido - idade dos alunos de 4 a 11 anos: com estrutura principal de colunas 
em alumínio com mínimo de 11cmx11cm e cantos ovalizados, de no mínimo 3 metros de comprimento, espessura das 
chapas mínimo de 3mm, parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e pintura com tinta a pó de poliéster marrom, 
contendo no mínimo:3 - Plataformas (h 1,40m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0 m, estrutura metálica com cantoneira 
galvanizada a fogo, confeccionado com deck de madeira plástica de no mínimo 13x3cm com acabamento externo de 
polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado.1 – Passarela curvada para baixo, 
com estrutura tubular de aço, barras verticais, medindo aproximadamente 1950mm de comprimento x 800 mm de 
largura e altura de 800mm. Assoalho em plástico rotomoldado duplo.1 - Escorregador caracol em plástico rotomoldado 
duplo, seção de deslizamento mínimo de 3600mm x 540mm de largura; com deck auxiliar em madeira plástica com 2 
guarda corpos em plástico rotomoldado.1 - Escorregador duplo, em plástico rotomoldado duplo, seção de deslizamento 
mínima de 2,60 metros, com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo.1 - Rampa de cordas com estrutura 
tubular de aço, corda de nylon diâmetro mínimo de 1400mm e junções em plástico injetado; com portal de segurança 
em aço galvanizado e formato de arco.1 – Rampa escalada com mínimo de 6 degraus, em plástico rotomoldado duplo, 
com portal de segurança em plástico rotomoldado duplo.1 - Cano de escalada com estrutura em aço tubular, com 
mínimo de 04 degraus (formato de arco) intercalados, com dois pega mão fixados nas colunas.1 - Passarela reta com 
estrutura tubular de aço, medindo aproximadamente 1950mm de comprimento x 800 mm de largura e altura de 800mm. 
Assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba.1 - Fechamento (guarda-corpo) em plástico rotomoldado.1 - 
Tobogã em plástico rotomoldado, mínimo 4 curvas com 45º x 800mm de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico 
rotomoldado duplo e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado duplo.1 - Escada curvada em arco. Estrutura 
tubular em aço galvanizado com mínimo de 6 degraus. Conforme Termo de referência do Edital

Autor Marca/Modelo Valor
SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI Krenke / Kal 0302

Inf. detal.: Conjunto de Parque infantil colorido - idade dos alunos 
de 4 a 11 anos: com estrutura principal de colunas em alumínio 
com mínimo de 11cmx11cm e cantos ovalizados, de no mínimo 3 
metros de comprimento, espessura das chapas mínimo de 3mm, 
parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e pintura com 
tinta a pó de poliéster marrom. A especificação completa do 
objeto esta constando no anexo 05 ficha técnica, em anexo á 
esta proposta. Não foi possivel inserir por completo as 
especificações téncias neste campo devido à falta de espaço, 
conforme orientação e informado pelo suporte técnico do sistema 
BLL.

26.060,00

METALURGICA LAMB - EIRELI - ME Academia Kids / Supreme
Inf. detal.: Conjunto de Parque infantil colorido - idade dos alunos 
de 4 a 11 anos: comestrutura principal de colunas em alumínio 
com mínimo de 11cmx11cm e cantosovalizados, de no mínimo 3 
metros de comprimento, espessura das chapas mínimode 3mm, 
parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e pintura com 
tinta a póde poliéster marrom.

26.000,00

PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA PLASGOMES / PG 15
Inf. detal.: Conjunto de Parque infantil colorido - idade dos alunos 
de 4 a 11 anos: com estrutura principal de colunas em alumínio 
com mínimo de 11cmx11cm e cantos ovalizados, de no mínimo 3 
metros de comprimento, espessura das chapas mínimo de 3mm, 
parede dupla com mínimo de 3 reforços internos e pintura com 
tinta a pó de poliéster marrom, contendo no mínimo:

26.000,00

PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS 
METALURGICOS LTDA

ZIOBER / Z-PLAY 306
Inf. detal.: Conjunto de Parque infantil colorido - idade dos alunos 
de 4 a 11 anos

26.060,00

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE 
ROTOMOLDAGEM LTDA-EPP

UP / PARQUE 3 TORRES
Inf. detal.: Parque infantil colorido - idade de 4 a 11 anos: com 
estrutura principal de colunas em alumínio de 11cmx11cm: 3 - 
Plataformas (h 1,40m) medindo no mínimo 1,0 x 1,0 m, deck de 
madeira plástica de 13x3cm na cor itaúba, cobertura superior. 1 – 
Passarela curvada para baixo, Assoalho em plástico rotomoldado 
duplo. 1 - Escorregador caracol em rotomoldado duplo, com deck 
auxiliar em madeira plástica. 1 - Escorregador duplo, em 
rotomoldado duplo, 1 - Rampa de cordas com portal de 
segurança. 1 – Rampa escalada 6 degraus, em rotomoldado 
duplo, 1 - Cano de escalada de 04 degraus. 1 - Passarela reta. 1 - 
Fechamento (guarda-corpo) em rotomoldado. 1 - Tobogã em 
rotomoldado, 4 curvas com 45º 1 - Escada curvada em 
arco.DESCRIÇÃO TÉCNICA CONFORME EDITAL

26.060,00
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LOTE 4

Descrição: Parque Infantil para crianças de até 5 anos:Parque infantil colorido , para crianças de até 5 anos, com 
dimensões(LxAxP): 330x148x325 cm, construído em Polietileno de média densidade,atóxico com aditivo UV. O parque 
deve conter:1 parede com parte superior em forma de castelo e porta elevadiça;1 rampa de escorregador reto pequeno;
1 rampa de escorregador curvo pequeno ;1 escalada pequena;1 tabela de basquete com tabela e aro (acompanha 
mini-bola de basquete); 1 conector instalado na parte superior de uma das paredes, com a instalaçãode dois balanços 
em cadeirinhas para crianças bem pequenas.Conforme Termo de referência do Edital

Item: 1 Unidade: CONJUNTOQuant.: 2

Autor Marca/Modelo Valor
SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI Freso / 33335

Inf. detal.: Parque Infantil para crianças de até 5 anos: Parque 
infantil colorido , para crianças de até 5 anos, com dimensões 
(LxAxP): 330x148x325 cm, construído em Polietileno de média 
densidade, atóxico com aditivo UV. A especificação completa do 
objeto esta constando no anexo 05 ficha técnica, em anexo á 
esta proposta. Não foi possivel inserir por completo as 
especificações téncias neste campo devido à falta de espaço, 
conforme orientação e informado pelo suporte técnico do sistema 
BLL.

5.990,00

METALURGICA LAMB - EIRELI - ME Freso / premium
Inf. detal.: Parque Infantil para crianças de até 5 anos:Parque 
infantil colorido , para crianças de até 5 anos, com dimensões
(LxAxP): 330x148x325 cm, construído em Polietileno de média 
densidade,atóxico com aditivo UV. O parque deve conter:1 
parede com parte superior em forma de castelo e porta 
elevadiça;1 rampa de escorregador reto pequeno;1 rampa de 
escorregador curvo pequeno ;1 escalada pequena;1 tabela de 
basquete com tabela e aro (acompanha mini-bola de basquete);1 
conector instalado na parte superior de uma das paredes, com a 
instalaçãode dois balanços em cadeirinhas para crianças bem 
pequenas.

5.900,00

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS EIRELI

Freso / 33335 Petit Play com Balanço
Inf. detal.: Marca e modelo do equipamento/produto: Freso / 
37383 MultiPlay Petit + Play House.Procedência: Nacional.

5.990,00

Val. Ref.: 5.990,00

LOTE 5

Descrição: Parque Infantil para crianças de até 11 anos:Parque infantil colorido , para crianças de até 11 anos, com 
dimensões(LxAxP): 450x185x305 cm, construído em Polietileno de média densidade,atóxico com aditivo UV. O parque 
deve conter:2 módulos, sendo um módulo mais alto e outro mais baixo;2 degraus no módulo pequeno;Parte inferior do 
brinquedo com diversas entradas e saídas coma arcos desegurança em todas as entradas e saídas;1 parede com 
degraus para escalada com espaços vazados para apoio de pése mãos;1 escalada pequena;1 escorregador curvo;1 
escorregador pequeno;Conforme Termo de Referência do Edital

Item: 1 Unidade: CONJUNTOQuant.: 4 Val. Ref.: 9.355,00
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Autor Marca/Modelo Valor
SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI Freso / 23128-A

Inf. detal.: Parque Infantil para crianças de até 11 anos: Parque 
infantil colorido, para crianças de até 11 anos, com dimensões 
(LxAxP): 450x185x305 cm, construído em Polietileno de média 
densidade, atóxico com aditivo UV. A especificação completa do 
objeto esta constando no anexo 05 ficha técnica, em anexo á 
esta proposta. Não foi possivel inserir por completo as 
especificações téncias neste campo devido à falta de espaço, 
conforme orientação e informado pelo suporte técnico do sistema 
BLL.pequeno;

9.355,00

METALURGICA LAMB - EIRELI - ME Freso / Premium
Inf. detal.: Parque Infantil para crianças de até 11 anos:Parque 
infantil colorido , para crianças de até 11 anos, com dimensões
(LxAxP): 450x185x305 cm, construído em Polietileno de média 
densidade,atóxico com aditivo UV. O parque deve conter:2 
módulos, sendo um módulo mais alto e outro mais baixo;2 
degraus no módulo pequeno;Parte inferior do brinquedo com 
diversas entradas e saídas coma arcos desegurança em todas as 
entradas e saídas;1 parede com degraus para escalada com 
espaços vazados para apoio de pése mãos;1 escalada 
pequena;1 escorregador curvo;1 escorregador pequeno

9.300,00

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS EIRELI

Freso / 37383 MultiPlay Petit + Play House
Inf. detal.: Marca e modelo do equipamento/produto: Freso / 
37383 MultiPlay Petit + Play House.Procedência: Nacional.

9.355,00

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)Horário: 19/08/2019 13:09

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9d8f5777590c4f7e93c1de9a7197e715.pdf

Documento: Cadastro de CNPJHorário: 19/08/2019 13:09

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d9e702942f6d4773b9ff738749d5774c.pdf

SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)Horário: 20/08/2019 16:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/8226e155c5374163927cf409a71fca27.pdf

Documento: Cadastro de CNPJHorário: 20/08/2019 16:45

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4b531367ca6643b19a2277a3918fc8d6.pdf

INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)Horário: 20/08/2019 17:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/48eeb51dcf134192b663f4877f422b85.pdf

Documento: Cadastro de CNPJHorário: 20/08/2019 17:00

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/4e5c79472ddf4710991b10b3e606e8d4.pdf

METALURGICA LAMB - EIRELI - ME

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)Horário: 20/08/2019 19:41

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d0bdb7d4da024b34936280b945a8a62d.pdf

Documento: Cadastro de CNPJHorário: 20/08/2019 19:41

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/392ca48fdcbc48e58c5bb3e0b63ac94c.pdf

PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

DOCUMENTOS ANEXADOS
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Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)Horário: 21/08/2019 07:35

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/79e4121f9a184060a0ffd8cce86abdd3.rar

Documento: Cadastro de CNPJHorário: 21/08/2019 07:35

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f18a81db65d84858802ccacac3398b8c.pdf

PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)Horário: 21/08/2019 07:59

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/c80f9664f01f4b20973ff29c15c217ce.pdf

Documento: Cadastro de CNPJHorário: 21/08/2019 07:59

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/66a9ed3c80be415090368f04d9cd8029.pdf

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA-EPP

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

METALURGICA LAMB - EIRELI - ME
Lote Item Endereço

1 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/9fe835546d3646eda1dabbfcbb9b31fa.docx

2 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/75d6bab562b849f89bfa5733543f8879.docx

3 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/f0764b7d2b564833abcccd1dcad22cbd.docx

4 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/0abef52e64e04a0db3e8a169fba9b433.docx

5 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/41e37b03e6e4483fbaedf2ae9251c13f.docx

PAULO ZIOBER - EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA
Lote Item Endereço

1 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/629b02a74826457c885452241c32fa7c.pdf

2 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/3710611dbd8943ab943dedc1f86bf509.pdf

3 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/1dcdbcd5d2e9479ea2db1ec22b24ac0d.pdf

ROTOFABRIL PRODUTOS E SERVIÇOS DE ROTOMOLDAGEM LTDA-EPP
Lote Item Endereço

1 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/987eea481cde4f7e90fc479fabd1f2be.pdf

2 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/cd2e18bd6c4a415da687c8a41170ed1d.pdf

3 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/93bafc7aeb724d1a882d6041bc5de182.pdf

SLG BRINQUEDOS RECREATIVOS - EIRELI
Lote Item Endereço

1 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/8e4f2248ec444ee9b88dc8dfe0acb43c.pdf

2 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/de487e5fa91f492cb86f71d74949c90f.pdf

3 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/30868afb23f04db8a50db7a41b15cc4e.pdf

4 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/668a4c5b144d47b0a054c066e7014025.pdf

5 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/1cd5bd3a6a4e428cb23e36d236c6c98f.pdf

PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
Lote Item Endereço

1 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/32beaaf98288482db656ca78b015457d.pdf

2 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/0ad9bd87976a4697a0194c739e9aa8d9.pdf

3 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/5bd4eb97634a48a7bb658531806cf83f.pdf
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INOVA COMERCIAL & TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI
Lote Item Endereço

4 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/03b5031f7dc14579a8968f83320d2e50.pdf

4 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/32726b8f96134fabb5b52d0f8ac8bc57.pdf

5 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/8173c5408a9c4518b3716e69476d307d.pdf

5 1 http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/itemfiles/68c979e3cee646f9a088d979970f0283.pdf
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