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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
 

DEPENDÊNCIA: GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL - COMISSAO GERAL DE

LICITACAO - (GO)

LICITAÇÃO: (Ano: 2011/ GOIANIA PREFEITURA MUNICIPAL / Nº Processo: 4.479.692-

9/2011)

 

  Às 10:01:32 horas do dia 12/01/2012 no endereço AVENIDA DO CERRADO, NR 999,

APM-09, bairro PARQUE LOZANDES, da cidade de GOIANIA - GO, reuniram-se o

Pregoeiro da Disputa Sr(a). ANA PAULA SALVIANO CAMPOS , e a respectiva Equipe de

Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do

Pregão n° 4.479.692-9/2011 - 2011/037-11-SRP que tem por objeto Contratação de

empresa especializada para confecção e instalação de Banners e Faixas, na forma de

Registro de Preço, para atender a Agência Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade -

AMT.

 

  Abertas as propostas, foram os seguintes os preços apresentados:

 

 Lote (1) - Confecção e instalação de faixas em lona impressa em sistema policromia digital,

tamanho: 6,00m x 0,80m, modelo de rua com madeira nas pontas, instaladas em postes ou

locais pré-definidos com uso de cordinhas resistentes, para orientação de pedestres e

condutores sobre mudanças ou campanhas educativas no Trânsito.

Data-Hora Fornecedor Valor

13/12/2011 10:30:14:514
SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA

-
 R$ 90.000,00

11/01/2012 17:57:02:681
A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS

GRAFICOS
 R$ 100.000,00

10/01/2012 09:34:33:512 BR SINALIZADORA LTDA  R$ 130.560,00

12/01/2012 09:55:17:241 MUNDIAL COPIAS LTDA ME  R$ 80.000,00

12/01/2012 09:44:34:927 GRAFICA E EDITORA CONCEPT LTDA - ME  R$ 130.560,00

09/01/2012 00:53:04:902 MALHAS RECIFE LTDA  R$ 97.920,00

06/01/2012 11:37:45:147 FLAVIO ALVES OLIVEIRA - CPF 43527671668 - ME  R$ 74.800,00

12/01/2012 09:39:45:043 MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA  R$ 76.500,00
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 Lote (2) - Confecção e instalação de faixas em lona impressa em sistema policromia digital,

tamanho: 7,00 x 0,80m, modelo de rua com madeira nas pontas, instaladas em postes ou

em locais pré-definidos com uso de cordinhas resistentes, para orientação de pedestres e

condutores sobre mudanças ou campanhas educativas no Trânsito.

Data-Hora Fornecedor Valor

13/12/2011 10:30:14:514
SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA

-
 R$ 105.000,00

11/01/2012 17:57:02:681
A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS

GRAFICOS
 R$ 100.000,00

10/01/2012 09:34:33:512 BR SINALIZADORA LTDA  R$ 152.320,00

12/01/2012 09:56:09:376 MUNDIAL COPIAS LTDA ME  R$ 90.000,00

12/01/2012 09:49:01:426 GRAFICA E EDITORA CONCEPT LTDA - ME  R$ 152.320,00

09/01/2012 00:53:04:902 MALHAS RECIFE LTDA  R$ 114.240,00

06/01/2012 11:37:45:147 FLAVIO ALVES OLIVEIRA - CPF 43527671668 - ME  R$ 88.400,00

12/01/2012 09:47:02:214 MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA  R$ 90.100,00

 Lote (3) - Confecção de banners em lona impressa em sistema policromia digital, tamanho:

0,80 x 1,30m, com acabamento em madeira, cordinha e ponteira para informações e

campanhas educativas sobre trânsito.

Data-Hora Fornecedor Valor

13/12/2011 10:30:14:514
SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA

-
 R$ 7.500,00

11/01/2012 17:57:02:681
A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS

GRAFICOS
 R$ 100.000,00

10/01/2012 09:34:33:512 BR SINALIZADORA LTDA  R$ 10.564,40

12/01/2012 09:54:26:223 MUNDIAL COPIAS LTDA ME  R$ 10.000,00

12/01/2012 09:53:43:335 GRAFICA E EDITORA CONCEPT LTDA - ME  R$ 10.566,00

09/01/2012 00:53:04:902 MALHAS RECIFE LTDA  R$ 7.924,80

06/01/2012 11:37:45:147 FLAVIO ALVES OLIVEIRA - CPF 43527671668 - ME  R$ 7.620,00

12/01/2012 09:50:34:403 MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA  R$ 6.096,00

Após a etapa de lances, COM DISPUTA EM SESSÃO PUBLICA, foram os seguintes os

menores preços apresentados :



Página 3

 

 Lote (1) - Confecção e instalação de faixas em lona impressa em sistema policromia digital,

tamanho: 6,00m x 0,80m, modelo de rua com madeira nas pontas, instaladas em postes ou

locais pré-definidos com uso de cordinhas resistentes, para orientação de pedestres e

condutores sobre mudanças ou campanhas educativas no Trânsito.

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2012 10:39:45:287 MALHAS RECIFE LTDA  R$ 70,00

12/01/2012 10:39:23:965 BR SINALIZADORA LTDA  R$ 70,99

12/01/2012 10:23:53:508
SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA

-
 R$ 142,99

12/01/2012 10:11:38:578
A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS

GRAFICOS
 R$ 215,58

06/01/2012 11:37:45:147 FLAVIO ALVES OLIVEIRA - CPF 43527671668 - ME  R$ 74.800,00

 Lote (2) - Confecção e instalação de faixas em lona impressa em sistema policromia digital,

tamanho: 7,00 x 0,80m, modelo de rua com madeira nas pontas, instaladas em postes ou

em locais pré-definidos com uso de cordinhas resistentes, para orientação de pedestres e

condutores sobre mudanças ou campanhas educativas no Trânsito.

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2012 10:56:26:567
A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS

GRAFICOS
 R$ 198,00

12/01/2012 10:56:09:769
SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA

-
 R$ 198,99

12/01/2012 10:55:52:036 MALHAS RECIFE LTDA  R$ 200,00

06/01/2012 11:37:45:147 FLAVIO ALVES OLIVEIRA - CPF 43527671668 - ME  R$ 88.400,00

10/01/2012 09:34:33:512 BR SINALIZADORA LTDA  R$ 152.320,00

 Lote (3) - Confecção de banners em lona impressa em sistema policromia digital, tamanho:

0,80 x 1,30m, com acabamento em madeira, cordinha e ponteira para informações e

campanhas educativas sobre trânsito.

Data-Hora Fornecedor Lance

12/01/2012 11:00:32:847
A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS

GRAFICOS
 R$ 49,99
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12/01/2012 10:59:48:837 MALHAS RECIFE LTDA  R$ 50,00

12/01/2012 10:37:56:713
SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA

-
 R$ 57,98

06/01/2012 11:37:45:147 FLAVIO ALVES OLIVEIRA - CPF 43527671668 - ME  R$ 7.620,00

10/01/2012 09:34:33:512 BR SINALIZADORA LTDA  R$ 10.564,40

  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 à compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o

valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

 

  No dia 08/02/2012, às 14:51:20 horas, no lote (1) - Confecção e instalação de faixas em

lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 6,00m x 0,80m, modelo de rua com

madeira nas pontas, instaladas em postes ou locais pré-definidos com uso de cordinhas

resistentes, para orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas

educativas no Trânsito. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA - com o

valor R$ 48.616,60.

 

  No dia 12/01/2012, às 11:11:50 horas, no lote (1) - Confecção e instalação de faixas em

lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 6,00m x 0,80m, modelo de rua com

madeira nas pontas, instaladas em postes ou locais pré-definidos com uso de cordinhas

resistentes, para orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas

educativas no Trânsito. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

31/01/2012, às 16:35:04 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 31/01/2012, às 16:35:04 horas, no lote (1) - Confecção e instalação de faixas em

lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 6,00m x 0,80m, modelo de rua com

madeira nas pontas, instaladas em postes ou locais pré-definidos com uso de cordinhas

resistentes, para orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas

educativas no Trânsito. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA SALVIANO CAMPOS - desclassificou

o fornecedor: MALHAS RECIFE LTDA.. No dia 03/02/2012, às 09:43:56 horas, a situação do

lote foi finalizada. 

 

  No dia 03/02/2012, às 09:43:56 horas, no lote (1) - Confecção e instalação de faixas em

lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 6,00m x 0,80m, modelo de rua com
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madeira nas pontas, instaladas em postes ou locais pré-definidos com uso de cordinhas

resistentes, para orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas

educativas no Trânsito. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da

alteração foi o seguinte: O coordenador - ANA PAULA SALVIANO CAMPOS - desclassificou

o fornecedor: BR SINALIZADORA LTDA.. No dia 07/02/2012, às 14:43:22 horas, a situação

do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/02/2012, às 14:43:22 horas, no lote (1) - Confecção e instalação de faixas em

lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 6,00m x 0,80m, modelo de rua com

madeira nas pontas, instaladas em postes ou locais pré-definidos com uso de cordinhas

resistentes, para orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas

educativas no Trânsito. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

08/02/2012, às 14:51:20 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 08/02/2012, às 14:51:20 horas, no lote (1) - Confecção e instalação de faixas em

lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 6,00m x 0,80m, modelo de rua com

madeira nas pontas, instaladas em postes ou locais pré-definidos com uso de cordinhas

resistentes, para orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas

educativas no Trânsito. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 08/02/2012, às 14:51:37 horas, no lote (2) - Confecção e instalação de faixas em

lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 7,00 x 0,80m, modelo de rua com

madeira nas pontas, instaladas em postes ou em locais pré-definidos com uso de cordinhas

resistentes, para orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas

educativas no Trânsito. - pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da

licitação à empresa A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS

com o valor R$ 67.320,00.

 

  No dia 12/01/2012, às 11:02:17 horas, no lote (2) - Confecção e instalação de faixas em

lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 7,00 x 0,80m, modelo de rua com

madeira nas pontas, instaladas em postes ou em locais pré-definidos com uso de cordinhas

resistentes, para orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas

educativas no Trânsito. -  a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia

07/02/2012, às 14:43:29 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/02/2012, às 14:43:29 horas, no lote (2) - Confecção e instalação de faixas em

lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 7,00 x 0,80m, modelo de rua com

madeira nas pontas, instaladas em postes ou em locais pré-definidos com uso de cordinhas
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resistentes, para orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas

educativas no Trânsito. -  a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia

08/02/2012, às 14:51:37 horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 08/02/2012, às 14:51:37 horas, no lote (2) - Confecção e instalação de faixas em

lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 7,00 x 0,80m, modelo de rua com

madeira nas pontas, instaladas em postes ou em locais pré-definidos com uso de cordinhas

resistentes, para orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas

educativas no Trânsito. -  a situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

  No dia 08/02/2012, às 14:51:47 horas, no lote (3) - Confecção de banners em lona

impressa em sistema policromia digital, tamanho: 0,80 x 1,30m, com acabamento em

madeira, cordinha e ponteira para informações e campanhas educativas sobre trânsito. -

pelo critério de menor preço,  foi adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa A

EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS com o valor R$ 5.715,00.

 

  No dia 12/01/2012, às 11:06:54 horas, no lote (3) - Confecção de banners em lona

impressa em sistema policromia digital, tamanho: 0,80 x 1,30m, com acabamento em

madeira, cordinha e ponteira para informações e campanhas educativas sobre trânsito. -  a

situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 07/02/2012, às 14:43:38 horas, a

situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 07/02/2012, às 14:43:38 horas, no lote (3) - Confecção de banners em lona

impressa em sistema policromia digital, tamanho: 0,80 x 1,30m, com acabamento em

madeira, cordinha e ponteira para informações e campanhas educativas sobre trânsito. -  a

situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. No dia 08/02/2012, às 14:51:47

horas, a situação do lote foi finalizada. 

 

  No dia 08/02/2012, às 14:51:47 horas, no lote (3) - Confecção de banners em lona

impressa em sistema policromia digital, tamanho: 0,80 x 1,30m, com acabamento em

madeira, cordinha e ponteira para informações e campanhas educativas sobre trânsito. -  a

situação do lote foi alterada para: adjudicado.

 

 Às 11:06:34 do dia 14/12/2011 as seguintes datas foram alteradas por AFONSO CELSO

BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS: abertura de propostas (de 22/12/2011-09:00:00 para

12/01/2012-09:00:00); inicio do pregão (de 22/12/2011-10:00:00 para 12/01/2012-10:00:00)
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  No dia 14/12/2011, às 11:07:14 horas, a autoridade competente da licitação - AFONSO

CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS - substitui o Pregoeiro MARCELA ARAUJO

TEIXEIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: Questões administrativas.

 

  No dia 05/01/2012, às 14:27:50 horas, a autoridade competente da licitação - AFONSO

CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS - substitui o Pregoeiro LUCIULA SANTANA

DOS SANTOS FERREIRA. O motivo da alteração foi o seguinte: Interesse da

administração.

 

  No dia 12/01/2012, às 09:39:45 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MULTICOR LETRAS E PLACAS

LTDA, no lote (1) - Confecção e instalação de faixas em lona impressa em sistema

policromia digital, tamanho: 6,00m x 0,80m, modelo de rua com madeira nas pontas,

instaladas em postes ou locais pré-definidos com uso de cordinhas resistentes, para

orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas educativas no

Trânsito.. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende à exigência do subitem

6.1.3 do Edital.

 

  No dia 12/01/2012, às 09:44:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GRAFICA E EDITORA CONCEPT

LTDA - ME, no lote (1) - Confecção e instalação de faixas em lona impressa em sistema

policromia digital, tamanho: 6,00m x 0,80m, modelo de rua com madeira nas pontas,

instaladas em postes ou locais pré-definidos com uso de cordinhas resistentes, para

orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas educativas no

Trânsito.. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende à exigência do subitem

6.1.3 do Edital.

 

  No dia 12/01/2012, às 09:47:02 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MULTICOR LETRAS E PLACAS

LTDA, no lote (2) - Confecção e instalação de faixas em lona impressa em sistema

policromia digital, tamanho: 7,00 x 0,80m, modelo de rua com madeira nas pontas,

instaladas em postes ou em locais pré-definidos com uso de cordinhas resistentes, para

orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas educativas no

Trânsito.. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende à exigência do subitem

6.1.3 do Edital.

 

  No dia 12/01/2012, às 09:49:01 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GRAFICA E EDITORA CONCEPT
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LTDA - ME, no lote (2) - Confecção e instalação de faixas em lona impressa em sistema

policromia digital, tamanho: 7,00 x 0,80m, modelo de rua com madeira nas pontas,

instaladas em postes ou em locais pré-definidos com uso de cordinhas resistentes, para

orientação de pedestres e condutores sobre mudanças ou campanhas educativas no

Trânsito.. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende à exigência do subitem

6.1.3 do Edital.

 

  No dia 12/01/2012, às 09:50:34 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MULTICOR LETRAS E PLACAS

LTDA, no lote (3) - Confecção de banners em lona impressa em sistema policromia digital,

tamanho: 0,80 x 1,30m, com acabamento em madeira, cordinha e ponteira para informações

e campanhas educativas sobre trânsito.. O motivo da desclassificação foi: A proposta não

atende à exigência do subitem 6.1.3 do Edital.

 

  No dia 12/01/2012, às 09:53:43 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - GRAFICA E EDITORA CONCEPT

LTDA - ME, no lote (3) - Confecção de banners em lona impressa em sistema policromia

digital, tamanho: 0,80 x 1,30m, com acabamento em madeira, cordinha e ponteira para

informações e campanhas educativas sobre trânsito.. O motivo da desclassificação foi: A

proposta não atende à exigência do subitem 6.1.3 do Edital.

 

  No dia 12/01/2012, às 09:54:26 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MUNDIAL COPIAS LTDA ME, no lote

(3) - Confecção de banners em lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 0,80 x

1,30m, com acabamento em madeira, cordinha e ponteira para informações e campanhas

educativas sobre trânsito.. O motivo da desclassificação foi: A proposta não atende à

exigência do subitem 6.1.3 do Edital.

 

  No dia 12/01/2012, às 09:55:17 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MUNDIAL COPIAS LTDA ME, no lote

(1) - Confecção e instalação de faixas em lona impressa em sistema policromia digital,

tamanho: 6,00m x 0,80m, modelo de rua com madeira nas pontas, instaladas em postes ou

locais pré-definidos com uso de cordinhas resistentes, para orientação de pedestres e

condutores sobre mudanças ou campanhas educativas no Trânsito.. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não atende à exigência do subitem 6.1.3 do Edital.

 

  No dia 12/01/2012, às 09:56:09 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou a proposta do fornecedor - MUNDIAL COPIAS LTDA ME, no lote
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(2) - Confecção e instalação de faixas em lona impressa em sistema policromia digital,

tamanho: 7,00 x 0,80m, modelo de rua com madeira nas pontas, instaladas em postes ou

em locais pré-definidos com uso de cordinhas resistentes, para orientação de pedestres e

condutores sobre mudanças ou campanhas educativas no Trânsito.. O motivo da

desclassificação foi: A proposta não atende à exigência do subitem 6.1.3 do Edital.

 

  No dia 31/01/2012, às 16:35:03 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou o fornecedor - MALHAS RECIFE LTDA, no lote (1) - Confecção e

instalação de faixas em lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 6,00m x

0,80m, modelo de rua com madeira nas pontas, instaladas em postes ou locais pré-definidos

com uso de cordinhas resistentes, para orientação de pedestres e condutores sobre

mudanças ou campanhas educativas no Trânsito.. O motivo da desclassificação foi: A

empresa Malhas Recife Ltda., fica Inabilidada por descumprir o item 10.1 do Edital, ou seja,

não apresentou proposta e os documentos para classificação e habilitação no prazo de 03

(três) dias úteis.

 

  No dia 03/02/2012, às 09:43:56 horas, o Pregoeiro da licitação - ANA PAULA SALVIANO

CAMPOS - desclassificou o fornecedor - BR SINALIZADORA LTDA, no lote (1) - Confecção

e instalação de faixas em lona impressa em sistema policromia digital, tamanho: 6,00m x

0,80m, modelo de rua com madeira nas pontas, instaladas em postes ou locais pré-definidos

com uso de cordinhas resistentes, para orientação de pedestres e condutores sobre

mudanças ou campanhas educativas no Trânsito.. O motivo da desclassificação foi: A

empresa BR Sinalizadora Ltda., manifestou não ter interesse nesta licitação.

 

  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.

 

 

ANA PAULA SALVIANO CAMPOS

Pregoeiro da Disputa

 

 

AFONSO CELSO BORGES JUNQUEIRA DE MATTOS

Autoridade Competente
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Membro Equipe Apoio

 

 

Proponentes:

 

SIMPLYFIX SISTEMAS DE IDENTIFICACAO VISUAL LTDA -

A EFICAZ COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS

BR SINALIZADORA LTDA

MUNDIAL COPIAS LTDA ME

GRAFICA E EDITORA CONCEPT LTDA - ME

MALHAS RECIFE LTDA

FLAVIO ALVES OLIVEIRA - CPF 43527671668 - ME

MULTICOR LETRAS E PLACAS LTDA


