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ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Magalhaes Barata

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
Registro de Preços Eletrônico - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

22/11/2022 09:59 23/11/2022 09:00 30/11/2022 09:00 05/12/2022 08:59 05/12/2022 09:00

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

24/11/2022 - 13:14 Pedido de Impugnação - Edital
014/2022 - Item 33 - Scanner de
Mesa

02/12/2022 - 08:44 Indeferido Pedido: Pedido de Impugnação - Scanner.pdf
Julgamento: DECISÃO DO PREGOEIRO
IMPUGNAÇÃO Assinado.pdf

Embasamento: Boa tarde Prezados,

Venho através deste enviar nosso pedido de impugnação ao pregão em tela. (Impugnação anexo)

Julgamento: Pelo exposto no termo de julgamento anexo, conheço das impugnações e que no mérito lhe negar PROVIMENTO, declarando
INDEFERIDO os pedidos das impugnantes.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 COMPUTADOR COMPLETO CORE I7, 8GB, 1TB,
MONITOR 15,6"

5.972,50 37 UND Adjudicado

0002 DATA SHOW 2700 LUMES COMPATIVEL COM
PADRAO VGA E HDTV

2.426,33 19 UND Adjudicado

0003 ESTABILIZADOR BIVOLT, ESPECIFICAÇÃO :
PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E ELETRONICOS. MOLDADO EM
PLÁSTICO ANTICHMAS. PRODUZIDO
SEGUNDO O PADRÃO ISSO 9001:2008, A
TENDENDO A NORMA DE SEGURANÇA DE
DESEMPENHO NBR 4373:2006 DE ABNT.
ENTRADA 115/127/220V~ E SAÍDA 115V~. COM
CONEXÃO DE SAÍDA DE 04 TOMADAS,
FUSÍVEL INFERNO, SINALIZANDO PARA REDE
NORMAL, SUBTENÇÃO, SOBRETENSÃO E
SOBRECARGA. GARANTIA DE 01 ANO.

490,00 55 UND Adjudicado

0004 ESTABILIZADOR DE 700VA BIVOLT,
ESPECIFICAÇÃO : MODELO BIVOLT: ENTRADA
115/127/220V~ E SAÍDA 115V. PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS DE TENSAO E SUBTENSÃO
DE REDE ELÉTRICA.

809,29 26 UN Adjudicado

0005 FOTOCONDUTOR IMPRESSORA BROTHER DR
420, DR 410, DR450, ESPECIFICAÇÃO : PARA
SER REUTILIZADO NOS TENERS TN420,
TN410, TN450

140,77 51 UND Adjudicado

0006 FOTOCONDUTOR IMPRESSORA BROTHER
DR2340 DR 2370 DR660, ESPECIFICAÇÃO :
DR2340 UTILIZADO NO CARTUCHO DE TONER
BROTHER TN-2370 QUE É COMPATÍVEL COM
OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: HL-L2320D
2320D HL-L2320, HL-L2360DW 2360DW HL-
L2360, DCP-L2520DW DCP-L2520 2520DW,
DCP-L2540DW DCP-L2540 2540DW, MFC-
L2740DW MFC-L2740 2740DW, MFC-L2720DW
MFC-L2720 2720DW, MFC-L2700DW MFC-L2700
2700DW

140,00 35 UN Adjudicado

0007 FOTOCUNDUTOR DR 3430 126,33 22 UN Adjudicado

0008 FRAGMENTADOR DE PAPEL AUTOMATICO
100X220V

579,90 36 UN Adjudicado
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0009 HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.0
CONEXÕES: USB 3.0/2.0 ESPECIFICAÇÃO : HD
EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.0 CONEXÕES:
USB 3.0/2.0. CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO: 1TB. VELOCIDADE DE
TRANSFERÊNCIA DE DADOS: USB3.0=4.8
GBP/S 10X SUPERIOR A USB 2.0. VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO:5400 RPM REQUISITOS DO
SISTEMA: WIN 7 E SUPERIOR. ALIMENTAÇÃO:
USB. DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P):
2,69 X 8,4 X 15,16 CM. CONTEÚDO DA
EMBALAGEM: 01 DISCOS EXTERNO PORTÁTIL
01 CABO USB 01 GUIAS RÁPIDO DE
INSTALAÇÃO. DE QUALIDADE IGUAL OU
SUPERIOR À MARCA SEGATE.

375,17 25 UN Adjudicado

0010 HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB USB 3.0
CONEXÕES: USB 3.0/2.0 ESPECIFICAÇÃO : HD
EXTERNO PORTÁTIL 2TB USB 3.0 CONEXÕES:
USB 3.0/2.0. CAPACIDADE DE
ARMAZENAMENTO: 1TB. VELOCIDADE DE
TRANSFERÊNCIA DE DADOS: USB3.0=4.8
GBP/S 10X SUPERIOR A USB 2.0. VELOCIDADE
DE ROTAÇÃO:5400 RPM REQUISITOS DO
SISTEMA: WIN 7 E SUPERIOR. ALIMENTAÇÃO:
USB. DIMENSÕES APROXIMADAS (A X L X P):
2,69 X 8,4 X 15,16 CM. CONTEÚDO DA
EMBALAGEM: 01 DISCOS EXTERNO PORTÁTIL
01 CABO USB 01 GUIAS RÁPIDO DE
INSTALAÇÃO. DE QUALIDADE IGUAL OU
SUPERIOR À MARCA SEGATE.

514,95 22 UND Adjudicado

0011 IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO.
ESPECIFICAÇÃO : VELOCIDADE EM PRETO:
ATÉ 20PPM VELOCIDADE EM CORES: ATÉ
16PPM RESOLUÇÃO EM PRETO E BRANCO:
ATÉ 600DPI RESOLUÇÃO MAXIMA EM CORES:
ATÉ 4800 X 1200 DPI. OTIMIZADOS (A PARTIR
DE 1200 DPI DE ENTRADA QUANDO
IMPRIMINDO DE UM COMPUTADOR PARA
PAPEL FOTOGRAFICO) CAPACIDADE DA
BANDEJA DE ENTRADA PARA 60 FOLHAS
BANDEJA DE SAIDA PARA 25 FOLHAS.
OPÇÕES DE IMPRESSÃO EM FRENTE E
VERSO: MANUAL(SUPORTE A DRIVER
FORNECIDO) CAPACIDADE DE ENTRADA: ATÉ
60 FOLHAS CARTA/OFICIO. CAPACIDADE DE
SAIDA: ATÉ 25 FOLHAS DE PAPEL
CARTA/OFICIO. GARANTIA DO FORNECEDOR
12 MESES

2.989,50 26 UN Adjudicado

0012 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
MONOCROMÁTICA. ESPECIFICAÇÃO :
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER
MONOCROMÁTICA, DISPLAY TOUCHSCREEN
COLORIDO, INTERFACE USB,
COMPARTILHAMENTO ATRAVÉS DA REDE
ETHERNET GIGABIT INTEGRADA, IMPRESSÃO
E DIGITALIZAÇÃO ATRAVÉS DOS
DISPOSITIVOS MÓVEIS, IMPRESSÃO DUPLEX,
FUNÇÕES DE IMPRESSÃO SEGURA,
VELOCIDADE DA IMPRESSÃO 40 PPM, 512 MB
DE MEMÓRIA, PROCESSADOR 800 MHZ, ADF
PARA 70 FOLHAS, BANDEJA DE PAPEL PARA
250 FOLHAS,CICLO MENSAL MÁXIMO DE
IMPRESSÃO ATÉ 50.000 PÁGINAS,
IMPRESSÃO: LASER
ELETROFOTOGRÁFICO,FUNÇÕES:
IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO,
VELOCIDADE DO PROCESSADOR: 800 MHZ,
CAPACIDADE DE MEMÓRIA: 512 MB,
CONEXÃO: REDE ETHERNET EMBUTIDA E
USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, COM ACESSO
REMOTO, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO A4: 40
PÁGINAS POR MINUTO, VELOCIDADE DE
IMPRESSÃO CARTA: 42 PÁGINAS POR
MINUTO, RESOLUÇÃO: ATÉ 1200 X 1200
DPI,IMPRESSÃO DUPLEX, DIGITALIZA PARA:
E-MAIL, IMAGEM, ARQUIVO, OCR, FTP,
SERVIDOR SSH (SFTP), USB, SHAREPOINT,
NUVEM (WEB CONNECT), SERVIDOR DE E-
MAIL (REQUER SUPORTE SMTP/POP3) E
PASTA DE REDE (SÓ WINDOWS) CIFS,
FORMATOS DOS ARQUIVOS: JPEG, PDF
SINGLE-PAGE/MULTI-PAGE (PDF SEGURO,
PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-
PAGE/MUL.

4.728,33 18 UND Adjudicado

0013 LIMPA CONTATO ELETRICO SPRAY 17,36 44 UN Adjudicado

0014 MICROFONE DE LAPELA SEM FIO SIMILAR
SONY UWP-D11

774,17 21 UN Adjudicado

0015 MICROFONE RODE VIDEOMICRO COMPACTO
CAMERAS/FILMADORAS

800,00 18 UN Adjudicado

0016 MICROFONE SEM FIO UH-08MM 566,93 18 UN Adjudicado

0017 MINI RACK DE PAREDE 19X3US X 330MM
DESMONTAVEL

685,73 31 UN Adjudicado

0018 MONITOR 21,5" LED 1.136,60 63 UN Adjudicado
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0019 MOUSE COR: PRETO ESPECIFICAÇÃO :
MOUSE COR: PRETO INTERFACE: USB PLUG
AND PLAY ROLAGEM FÁCIL DPI: 1000.
GARANTIA: MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.

45,00 351 UN Adjudicado

0020 MOUSE PAD COM O APOIO DE PUNHO EM
GEL

35,04 102 UN Adjudicado

0021 NOBREAK. ESPECIFICAÇÃO : "NOBREAK
*MICROPROCESSADOR: SIM *ESTÁGIOS DE
REGULAÇÃO: 4 ESTÁGIOS *POTÊNCIA: 600VA
*RENDIMENTO/AUTONOMIA: 25 MIN PARA
230VA DE POTÊNCIA TOTAL *INDICADOR
LUMINOSO DE REDE: SIM *CONEXÕES: CABO
E TOMADAS *REQUISITOS DO SISTEMA: 115,
127 E 220V *VOLTAGEM: BIVOLT.*GARANTIA:
MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES."

641,67 112 UN Adjudicado

0022 NOTEBOOK INTEL CORE I7 8GB 1TB TELA LED
HD 15,6"

6.007,50 32 UN Adjudicado

0023 PEN DRIVER 16 GB 33,16 47 UN Adjudicado

0024 PENDRIVE 32GB USB 3.1/3.0/2.0 48,29 42 UN Adjudicado

0025 PROCESSADOR CORE I3 593,50 19 UN Adjudicado

0026 PROCESSADOR CORE I5 1.162,33 17 UN Adjudicado

0027 PROCESSADOR CORE I7 ESPECIFICAÇÃO :
PROCESSADOR CORE 17-2.66GHZ

1.800,50 21 UN Adjudicado

0028 PROCESSADOR INTEL CORE I3 SOCKET LGA
1151

485,00 16 UN Adjudicado

0029 PROCESSADOR LGA 1155 CELERON 346,50 50 UN Adjudicado

0030 PROCESSADOR LGA 1155 PENTIUM G2140 353,00 45 UN Adjudicado

0031 ROTEADOR 4 PORTAS LAM10/100/1000MBPS 4
ANTENAS EXTERNASE 1 INTERNA,
ESPECIFICAÇÃO : PADRÃO WIRELLES

233,30 35 UN Adjudicado

0032 ROTEADOR WIRELESS 300MBPS,
ESPECIFICAÇÃO : 3 ANTENAS MIMO
REMOVÍVEIS (2TX3R). 4 PORTAS LAN 10/100
MBPS. VELOCIDADE DE 300 MBPS.FONTE DE
ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA.

270,02 18 UN Adjudicado

0033 SCANNER ESPECIFICAÇÃO : SCANNER COM
DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO EM UMA
ÚNICA LEITURA, COM ALTA VELOCIDADE DE
70 IMAGENS POR MINUTO, O CICLO DE
TRABALHO DIÁRIO É DE 4.000 FOLHAS POR
DIA. COM ESSE SCANNER ES 400 VOCÊ PODE
DIGITALIZAR PÁGINAS DOBRADAS, CRACHÁS
E CARTÕES DE VISITA, FOLHAS INDIVIDUAIS
ENTRE OUTROS, COM GRAMATURA DE 27 A
413G/M². O PAINEL DE CONTROLE CONTA
COM 4 BOTÕES: DETECÇÃO DE
ALIMENTAÇÃO DUPLA, MODO DE
ESCANEAMENTO LENTO, SCAN E PARAR.
COM A INTEGRAÇÃO SIMPLIFICADA E OS
CONTROLADORES TWAIN. FABRICADO PARA
FACILITAR O SEU DIA-A-DIA, VOCÊ PODE
DIGITALIZAR APERTANDO UMA TECLA, ALÉM
DE DIGITALIZAR DIRETAMENTE PARA
SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO COMO:
DROPBOX, EVERNOTE, GOOGLEDRIVE ETC.

2.967,54 18 UN Adjudicado

0034 SWITCH 16 PORTAS DE 10-100MBPS 369,21 18 UN Adjudicado

0035 SWITCH 24 PORTAS 10-100-1000+2 SFP
GERENCIAVEL

645,54 25 UN Adjudicado

0036 SWITCH 8 PORTAS DE 10-100MBPS 232,78 19 UN Adjudicado

0037 TECLADO AMPLIADO E ADAPITADO,
ESPECIFICAÇÃO : TECLADO AMPLIADO BAIXA
VISÃO E ADAPTADO EM BRAILLE PARA CEGO

94,25 58 UN Adjudicado

0038 TELÃO PROJETOR COM TRIPÉ,
ESPECIFICAÇÃO : 100" (4:3)BORDA COR
PRETA, PROJEÇÃO CXA 2,03X1,52 M, MODELO
GTTM100

1.330,02 13 UN Adjudicado

0039 TRIPÉ PROFISSIONAL VIDEO K2 E SAARA 5KG
CABEÇA HIDRAULICA

550,13 14 UN Adjudicado

0040 BATERIA ALCALINA 9V PARA MICROFONE 16,33 60 UN Adjudicado

0041 CABO DE DADOS SATA 8,45 61 UN Adjudicado

0042 CABO DE FORÇA PC 1.5M 28,75 62 UN Adjudicado

0043 CABO DE FORÇA PC 1.5M 3X0,75 41,50 20 UN Adjudicado

0044 CABO DE REDE FURUKAWA CAT 06 61,40 16 UN Adjudicado

0045 CABO DE REDE PAR TRANÇADO CAT06 CAIXA
COM 305M

278,05 15 CX Adjudicado

0046 CABO DE REDE PAR TRANÇADO CAT5 E
CAIXA COM 305M

180,59 20 UN Adjudicado

0047 CABO USB PARA IMPRESSORAS,
ESPECIFICAÇÃO : PARA IMPRESSORA
PARALELA

36,91 63 UN Adjudicado
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0048 CABO VGA PARA PC`S 47,41 61 UN Adjudicado

0049 CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL C/ TN
410/420/450, ESPECIFICAÇÃO : UTILIZADO
NOS MODELOS: MFC-7360N MFC7360 MFC-
7360, DCP-7065DN DCP7065 DCP-7065,
MFC7860DW MFC-7860DW MFC7860 MFC-7860,
HL-2240 HL2240D HL-2240D, HL-2270DW
HL2270 HL-2270, HL-2130 HL2130, DCP7055
DCP-7055, MFC7460DN MFC-7460DN MFC7460
MFC-7460, HL2230 HL-2230, HL2220, HL-2220,
HL7060 HL-7060, HL2132 HL-2132, HL2210 HL-
2210, HL2250 HL-2250, DCP7066 DCP-7066

77,00 50 UN Adjudicado

0050 CARTUCHO DE TONER TN-2370 ORIGINAL 74,16 41 UN Adjudicado

0051 CARTUCHO DE TONER TN-3332 TN-3382
ORIGINAL

93,30 55 UN Adjudicado

0052 CARTUCHO DE TONER TN-450 ORIGINAL 117,33 34 UN Adjudicado

0053 CILINDRO BROTHER DR420 457,67 43 UN Adjudicado

0054 CILINDRO BROTHER TN2340/2370/660HL 355,33 50 UN Adjudicado

0055 CILINDRO DR 420, DR410, DR450,
ESPECIFICAÇÃO : PARA USO NO TONER TN-
410,TN-420,TN-450. TN-2370

72,55 50 UN Adjudicado

0056 CILINDRO DR2340, ESPECIFICAÇÃO : PARA
USO NO TONER TN 2340 TN 2370

100,00 32 UN Adjudicado

0057 CONECTOR RJ45 CAT5 E PACOTE COM 100
UNIDADES

16,73 16 UN Adjudicado

0058 DISCO RIGIDO 1TB, 3,5 SATA 6GB/S 7.200 RPM 345,38 42 UN Adjudicado

0059 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS BIVOLT 41,00 43 UN Adjudicado

0060 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PROFISSIONAIS 70,83 76 UN Adjudicado

0061 FONTE ALIMENTAÇÃO 350W BIVOLT
115V/230V(12V)

103,89 46 UN Adjudicado

0062 FONTE ATX 800W REAL GAMEMAX GM800 169,54 33 UN Adjudicado

0063 FONTE SATA ATX 400W 24 PINOS 157,60 45 UN Adjudicado

0064 FONTE SATA REAL ATX 500W 157,60 106 UN Adjudicado

0065 KIT 4 TINTAS COLORIDA UNIVERSAL CMYK
500ML

193,78 130 UN Adjudicado

0066 KIT TINTA COLORIDA ORIGINAL L5190 150,00 100 KIT Adjudicado

0067 KIT TINTA COLORIDA ORIGINAL L395 150,00 87 KIT Adjudicado

0068 KIT TINTA COLORIDA ORIGINAL L4160 150,00 43 KIT Adjudicado

0069 KIT TINTA COLORIDA ORIGINAL L3150 150,00 82 KIT Adjudicado

0070 MEMORIA DDR4 4GB 2133 MHZ 282,19 59 UN Adjudicado

0071 MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ 253,94 53 UN Adjudicado

0072 MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 398,67 59 UN Adjudicado

0073 PLACA DE REDE PCI EXPRESS 150,00 14 UN Adjudicado

0074 PLACA DE SOM PCI EXPRESS 220,67 14 UN Adjudicado

0075 PLACA DE VIDEO AUS GEFORCE GTX 1050, 240,00 13 UN Adjudicado

0076 PLACA DE VÍDEO GEFORCE GTX 1050 2GB
DDR5 128BITS-PH-GTX1050-2GB

240,00 25 UN Adjudicado

0077 PLACA DE VIDEO VGA NVIDIA ASSUS
GEFORCE GTX 1050 TI 4GB EXPEDITION
GDDR5 ESPECIFICAÇÃO : PLACA DE VIDEO
VGA NVIDIA ASSUS GEFORCE GTX 1050 TI
4GB EXPEDITION GDDR5, ESPECIFICAÇÃO :
PLACA DE VIDEO VGA NVIDIA ASSUS
GEFORCE GTX 1050 TI 4GB EXPEDITION
GDDR5

398,95 14 UN Adjudicado

0078 PLACA DE VIDEO VGA NVIDIA GALAX
GEFORCE GT 1030 2GB DDR5 64BITS

399,47 21 UN Adjudicado

0079 PLACA DE VIDEO VGA NVIDIA GEFORCE GTX
1050 TI 4GB EXPEDITION GDDR5

425,81 16 UN Adjudicado

0080 PLACA MAE COM SUPORT A PROCESSADOR
1155 DUAL CORE CELERON ESPECIFICAÇÃO :
PLACA MAE COM SUPORT A PROCESSADOR
1155 DUAL CORE CELERON SUPORTE DE
MEMORIA DDR 31600, 1333, 1066 MHZ

471,65 9 UN Adjudicado

0081 PLACA MAE COM SUPORT A PROCESSADOR
1155 INTEL PENTIUN, ESPECIFICAÇÃO :
PLACA MAE COM SUPORT A PROCESSADOR
1155 INTEL PENTIUN, SUPORTE DE MEMÓRIA
DDR 31600, 1333, 1066 MHZ

471,65 50 UN Adjudicado

0082 PLACA MAE GA-B250M-GARMING 3 442,95 50 UN Adjudicado
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0083 PLACA MÃE SOCKET LGA1151,
ESPECIFICAÇÃO : PACIDADE MÁXIMA
SUPORTADA DA MEMÓRIA RAM 32 GB
CHIPSET INTEL H110 SOCKET SOCKET
1151,SKYLAKE SLOTS DE EXPANSÃO 1 X PCI
EXPRESS X16,2 X PCI EXPRESS X1
PROCESSADOR NÃO APLICAÇÕES PC TIPO
DE MEMÓRIA RAM DDR4 DESCRIÇÃO LEIA
COM ATENÇÃO TODO O ANÚNCIO ANTES DE
FINALIZAR A COMPRA! - SUPORTE PARA
PROCESSADORES: CORE I7 / CORE I5 / CORE
I3 / PENTIUM / CELERON DE 6º E 7º GERAÇÃO
- PRODUTO ORIGINAL, NOVO E LACRADO -
COM NOTA FISCAL - POSTAGEM RÁPIDA! NO
MÁXIMO NO PRÓXIMO DIA ÚTIL - GARANTIA
DO FORNECEDOR DE 12 MESES
PROCESSADOR: SOQUETE 1151 - INTEL
SKYLAKE CHIPSET: INTEL® H110 EXPRESS
CHIPSET MEMÓRIA DDR 4: SUPORTA DDR4
2133MHZ 2 SOQUETES UDIMM DUAL
CHANNEL ATÉ 32GB DE MEMÓRIA SLOTS DE
EXPANSÃO: - 1 X SLOT PCI EXPRESS X16, EM
EXECUÇÃO EM X16 * (TODOS OS SLOTS PCI
EXPRESS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O
PADRÃO PCI EXPRESS 3.0.) - 2 X SLOT PCI
EXPRESS X1 * (TODOS OS SLOTS PCI
EXPRESS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O
PADRÃO PCI EXPRESS 2.0.) REDE: GIGABIT
10/100/1000: CHIP LAN PHY RTL 8111H (GBE)
STORAGE: INTEL PCH SATA (6GB/S): 4
CONECTORES ÁUDIO: REALTEK ALC887
SUPORTA O PADRÃO AZALIA 7.1 CANAIS USB
3.0: TOTAL: 4 PORTAS 2 PORTAS FRONTAIS 2
PORTAS TRASEIRAS ( 1 PORTA VIA CABO
OPCIONAL ) USB 2.0: TOTAL 4 PORTAS 4
PORTAS FRONTAIS ( 2 VIA CABO OPCIONAL )
DISPOSITIVO DE ALARME: BUZZER ON BOARD
PAINEL TRASEIRO: 1 PORTA PS/2
TECLADO/MOUSE 1 PORTA VGA 1 PORTA
HDMI 1 PORTA RJ45 +2 PORTAS USB 3.0 2
PORTAS USB 2.0 3 CONECTORES DE ÁUDIO
(LINE-IN, LINE-OUT E MIC-IN) CONECTORES
ON BOARD: S/P DIF OUT CPU FAN (4 PINOS)
CHASSIS FAN (3 PINOS) INTEL FRONT PANEL
(2 X 5 PINOS) AZALIA ANALOG FRONT AUDIO
(2X 5 PINOS) ATX (24 PINOS) ATX 12V (4
PINOS) CLEAR CMOS/RTC TPM/TCM ( 2 X 10
PINOS) USB 2.0 USB 3.0 FORMATO: UATX
22.6CM X 17.4CM BIOS: SPI 64MB (AMI)
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: TODOS OS
CAPACITORES SÓLIDOS ITENS INCLUSOS: -
PLACA MÃE - ESPELHO - CABO SATA - CD DE
INSTALAÇÃO

489,00 43 UN Adjudicado

0084 TONER PRETO TN-3332 TN-3382,
ESPECIFICAÇÃO : DCP8112DN DCP-8112DN,
HL5452DN HL-5452DN, HL5472DW HL-5472DW,
DCP8152DN DCP-8152DN, MFC8512DN MFC-
8512DN.

85,90 84 UN Adjudicado

0085 TONER REFIL PARA IMPRESSORA BROTHER
UNIVERSAL, ESPECIFICAÇÃO : PÓ DE TONER,
TIPO TONALIZADOR UNIVERSAL EMBALAGEM
COM BICO DOSADOR, PRODUTO NOVO
LACRADO E PRONTO E PRONTO PARA USO.
COMPATÍVEL PARA TONER DE BROTHER TN
330, TN350,TN360,
TN410,TN420,TN450,TN550,TN520,TN580,TN620,TN650,TN750,TN780,
TN3332,TN3382, TN3392, TN1060,TN2340,
TN2370, TN850, TN880, TN3442, TN3470,
TN3472. PACOTE CONTENDO 1KG. COM
GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITO DE
FABRICAÇÃO.

91,00 71 UN Adjudicado

0086 ESTABILIZADOR DE 300VA BIVOLT,
ESPECIFICAÇÃO : MODELO BIVOLT: ENTRADA
115/127/220V~ E SAÍDA 115V~. PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS DE TENSAO.
SUB/SOBRETENSAO DE REDE ELÉTRICA COM
DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO.
SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO
AUTOMÁTICO. SOBRECARGA.

500,00 29 UN Adjudicado

0087 "IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.
ESPECIFICAÇÃO : "IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA -
COLORIDA, COM SISTEMA WI-FI, SCANER E
COPIADORA, COM RESERVATÓRIO LATERAL
DE TINTA (TANQUE DE TINTA), BIVOLT.

4.090,17 30 UN Adjudicado

0088 NOTEBOOK INTEL CORE I5 8GB 1TB TELA LED
HD 14"

5.500,00 18 UN Adjudicado

0089 MEMORIA DDR3 8GB 1333MHZ 250,00 30 UN Adjudicado

0090 COMPUTADOR CORE I5 QUAD CORE 1.6GHS
ATÉ 3.9 GHZ RAM8GB DDR4, ESPECIFICAÇÃO
: DISCO R 1T, 7200RPM, PLACA M~E DUPLA
SAIDA DE VIDEOHDMI FULL HD E VGA, 6
CONEXÕES USB4 TRASEIRAS E DUAS
FRONTAIS, 5 CONEXÕES DE AUDIO HD

4.691,67 22 UN Adjudicado
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0091 MICROFONE SEM FIO, ESPECIFICAÇÃO :
RECEPÇÃO TRUE DIVERSITY COM 2
ANTENAS, CONECTOR XLR BALANCEADO E
PIO, POTENCIA DE TRANSMISSÃO DE RF:LO
POWER= LMW MAX/HI POWER=10MW MAX.

302,90 10 UN Adjudicado

0092 CONECTORES RJ 45 PACOTE C/10 38,63 22 PAC Adjudicado

0093 COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, 8GB, 1TB,
MONITOR 15,6"

5.515,00 23 UN Adjudicado

0094 TECLADO ESPECIFICAÇÃO : TIPO SLIM
PRETO, USB

74,18 320 UN Adjudicado

0095 MONITOR 18,5" LED 962,88 7 UN Adjudicado

0096 NOTEBOOK I3 1TB MEMÓRIA RAM 8GB DDR4 5.070,33 2 UN Adjudicado

0097 MEMÓRIA DDR 3 4GB 1333 MHZ 176,16 16 UN Adjudicado

0098 MEMÓRIA DDR 3 4GB 1600 MHZ 158,50 22 UND Adjudicado

0099 ALICATE PARA CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 64,88 6 UN Adjudicado

0100 ALICATE PARA CRIPAR MULTITOC TC-210C
RJ45

129,65 10 UN Adjudicado

0101 MEMORIA DDR2 4GB 800MHZ 150,41 10 UN Adjudicado

0102 PLACA DE VIDEO NVIDIA GTX 750 TI 2GB 526,32 5 UN Adjudicado

0103 COMPUTADOR COMPLETO MONITOR FULL HD
21.5 ESPECIFICAÇÃO : PROCESSADOR CORE
I7, SSD DE 240GB, MEMÓRIA RAM DDR4 DE
16GB, MONITOR FULL HD 21.5

5.443,33 90 UN Adjudicado

0104 KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO 124,53 180 UN Adjudicado

0105 SSD DE 240GB 318,19 120 UN Adjudicado

0106 BATERIA DE 3V CR 2032 PARA COMPUTADOR 233,33 120 UN Adjudicado

0107 TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45 39,00 36 UN Adjudicado

0108 CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM
BROTHER DCP L2540 DW

107,00 72 UN Adjudicado

0109 DR COMPATIVEL COM BROTHER DCP L2540
DW

133,55 72 UN Adjudicado

0110 CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP
L2540 DW

126,33 72 UN Adjudicado

0111 PENDRIVE 64 GB USB 63,37 120 UN Adjudicado

0112 KIT DE TINTA L3250 4 CORES 204,87 180 UN Adjudicado

0113 REFIL DE PÓ DE TONER COMPATIVEL COM
BROTHER DCP L2540 DW

300,00 60 UN Adjudicado

0114 TECLADO USB NUMERICO 97,36 30 UN Adjudicado

0115 ADAPTADOR WIFI USB 39,00 180 UN Adjudicado

0116 SSD PORTATIL 256GB USB 3.0 - 430 MB/S 613,70 60 UN Adjudicado

0117 GABINETE GMAER 3 LATERAL DE VIDRO
PRETO PG P03 BK

442,95 42 UN Adjudicado

0118 GABINETE MICRO ATX MT 25 V2 BK COM
FONTE 500W

442,95 120 UN Adjudicado

0119 DOCK STATION USB 2.0 HD SATA 2.5 E 3.5 211,01 42 UN Adjudicado

0120 DOCK STATION USB 3.0 HD SATA 2.5 E 3.5 240,00 42 UN Adjudicado

0121 CASE USB 3.0 PARA HD/SSD SATA 2.5
POLEGADAS

37,32 42 UN Adjudicado

0122 PASTA TERMICA 50G 33,18 36 UN Adjudicado

0123 SUPORTE PARA CPU COM RODAS 66,65 180 UN Adjudicado

0124 MULTIMETRO DIGITAL HM 2090 83,73 30 UN Adjudicado

0125 FONTE CARREGADOR UNIVERSAL P
NOTEBOOK ADAPTADOR 120W

47,96 36 UN Adjudicado

0126 HUB USB 3.0 7 PORTAS 57,92 60 UN Adjudicado

0127 WEBCAM C920 HD PRO 366,15 30 UN Adjudicado

0128 ALCOOL ISOPROPILICO PARA LIMPEZA
ELETRONICA 500ML

33,90 30 UN Adjudicado

0129 CABO HDMI 1,8M 52,25 72 UN Adjudicado

0130 GRAVADOR E LEITOR USB PORTÁTIL USB
EXTERNO

253,33 36 UN Adjudicado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 26.145.027/0001-66

2 Microtécnica Informática Ltda 01.590.728/0002-64
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3 B N COMERCIO E SERVICOS LTDA 13.875.702/0001-60

4 ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME 16.677.622/0001-99

5 HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA 29.391.476/0001-82

6 DARLU Indústria Têxtil Ltda 40.223.106/0001-79

7 M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 32.337.901/0001-60

8 COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI 32.850.995/0001-76

9 BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 34.822.886/0001-70

10 WERNETECH INFORMATICA LTDA 33.479.392/0001-72

11 CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 43.684.445/0001-40

12 TIAGO PIZZATTO 37.090.234/0001-87

13 LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10.639.199/0001-56

14 TECHNO SOFT SYSTENS LTDA 44.798.010/0001-90

15 METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 28.584.157/0003-92

16 R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 26.668.902/0001-94

17 Teczap Comércio e Distribuição Ltda 08.619.872/0001-44

18 CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI 11.502.318/0001-97

19 SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 30.313.649/0001-23

20 CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. 14.065.989/0001-26

21 G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI 42.254.594/0001-07

22 AR6 LICITACOES LTDA 43.727.845/0001-96

23 bernardo daniel 11.607.273/0001-15

24 ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 18.828.894/0003-30

25 E.R.Koch & Cia Ltda 02.215.552/0001-42

26 MEGA DISTRIBEM LTDA 44.931.840/0001-43

27 LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 42.726.388/0001-52

28 B Y B ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40.140.016/0001-14

29 R P S DE OLIVEIRA EIRELI 41.288.529/0001-30

30 LEILA ALVES CORDEIRO LUSA 44.227.505/0001-69

31 WEB TECNOLOGIA LTDA 47.400.801/0001-08

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

22/11/2022 EDITAL SRP 014-2022 Assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,25,26,27,29,32,90,103 do processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
2,4,19,34,36,42,43,48,59,60,63,64,72,73,80,81,83,89,94,97,98,104,105,111,116,119,120,125,127,129,130
do processo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 3 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,84 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
7,8,9,10,13,14,16,17,23,24,28,30,31,33,35,37,39,40,41,44,45,46,49,50,51,52,54,55,56,57,61,62,65,66,67,68,69,74,75,76,77,78,79,82,85,91,92,96,100,101,102,107,112,113,115,117,121,124,126,128
do processo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 11 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 12,87 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 15 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,86,88,95 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 20 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 21 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 38 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 47,58,99,106,114,122,123 do
processo PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 53,108,109,110 do processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 70,71 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 93 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:23 Negociação aberta para o processo
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº
014/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 118 do processo PREGÃO
ELETRÔNICO SRP Nº 014/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

05/12/2022 - 12:28 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/12/2022 às 14:30.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 COMPUTADOR
COMPLETO CORE I7,
8GB, 1TB, MONITOR
15,6"

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

COMPLETO BRAZIL PC 3.060,00 37 113.220,00

0002 DATA SHOW 2700
LUMES COMPATIVEL
COM PADRAO VGA E
HDTV

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EPSON EPSON 1.077,00 19 20.463,00
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0003 ESTABILIZADOR
BIVOLT, Especificação :
PARA PROTEÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRONICOS.
MOLDADO EM
PLÁSTICO ANTICHMAS.
PRODUZIDO SEGUNDO
O PADRÃO ISSO
9001:2008, A
TENDENDO A NORMA
DE SEGURANÇA DE
DESEMPENHO NBR
4373:2006 DE ABNT.
ENTRADA
115/127/220V~ E SAÍDA
115V~. COM CONEXÃO
DE SAÍDA DE 04
TOMADAS, FUSÍVEL
INFERNO,
SINALIZANDO PARA
REDE NORMAL,
SUBTENÇÃO,
SOBRETENSÃO E
SOBRECARGA.
GARANTIA DE 01 ANO.

MEGA DISTRIBEM LTDA POWEREST 300 BIVOLT
4T SAIDA 115V

TS SHARA / TS SHARA 165,00 55 9.075,00

0004 ESTABILIZADOR DE
700VA BIVOLT,
Especificação : Modelo
bivolt: entrada
115/127/220V~ e saída
115V. Proteção Contra
Surtos de tensao e
Subtensão de rede
elétrica.

MEGA DISTRIBEM LTDA POWEREST 700 MONO
115V 6T SAIDA 115V

TS SHARA / TS SHARA 300,00 26 7.800,00

0005 FOTOCONDUTOR
IMPRESSORA
BROTHER DR 420, DR
410, DR450,
Especificação : PARA
SER REUTILIZADO NOS
TENERS TN420, TN410,
TN450

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

BHOTHER BHOTHER 69,50 51 3.544,50

0006 FOTOCONDUTOR
IMPRESSORA
BROTHER DR2340 DR
2370 DR660,
Especificação : DR2340
utilizado no cartucho de
toner Brother TN-2370
que é compatível com os
seguintes equipamentos:
HL-L2320D 2320D HL-
L2320, HL-L2360DW
2360DW HL-L2360, DCP-
L2520DW DCP-L2520
2520DW, DCP-L2540DW
DCP-L2540 2540DW,
MFC-L2740DW MFC-
L2740 2740DW, MFC-
L2720DW MFC-L2720
2720DW, MFC-L2700DW
MFC-L2700 2700DW

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

BHOTHER BHOTHER 90,50 35 3.167,50

0007 FOTOCUNDUTOR DR
3430

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

BHOTHER BHOTHER 123,00 22 2.706,00

0008 FRAGMENTADOR DE
PAPEL AUTOMATICO
100X220V

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

REXEL REXEL 569,00 36 20.484,00

0009 HD EXTERNO
PORTÁTIL 1TB USB 3.0
CONEXÕES: USB 3.0/2.0
Especificação : HD
EXTERNO PORTÁTIL
1TB USB 3.0 Conexões:
USB 3.0/2.0. Capacidade
de Armazenamento: 1TB.
Velocidade de
Transferência de Dados:
USB3.0=4.8 Gbp/s 10x
superior a USB 2.0.
Velocidade de
Rotação:5400 RPM
Requisitos do Sistema:
WIN 7 e superior.
Alimentação: USB.
Dimensões Aproximadas
(A X L X P): 2,69 X 8,4 X
15,16 cm. Conteúdo Da
Embalagem: 01 discos
Externo portátil 01 Cabo
USB 01 Guias rápido de
instalação. De qualidade
igual ou superior à marca
SEGATE.

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

VINIK VINIK 317,00 25 7.925,00
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0010 HD EXTERNO
PORTÁTIL 2TB USB 3.0
CONEXÕES: USB 3.0/2.0
Especificação : HD
EXTERNO PORTÁTIL
2TB USB 3.0 Conexões:
USB 3.0/2.0. Capacidade
de Armazenamento: 1TB.
Velocidade de
Transferência de Dados:
USB3.0=4.8 Gbp/s 10x
superior a USB 2.0.
Velocidade de
Rotação:5400 RPM
Requisitos do Sistema:
WIN 7 e superior.
Alimentação: USB.
Dimensões Aproximadas
(A X L X P): 2,69 X 8,4 X
15,16 cm. Conteúdo Da
Embalagem: 01 discos
Externo portátil 01 Cabo
USB 01 Guias rápido de
instalação. De qualidade
igual ou superior à marca
SEGATE.

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

VINIK VINIK 500,00 22 11.000,00

0011 IMPRESSORA JATO DE
TINTA COLORIDO.
Especificação :
Velocidade em preto: Até
20ppm Velocidade em
cores: Até 16ppm
Resolução em preto e
branco: Até 600dpi
Resolução maxima em
cores: Até 4800 X 1200
dpi. Otimizados (a partir
de 1200 dpi de entrada
quando imprimindo de um
computador para papel
fotografico) Capacidade
da bandeja de entrada
para 60 folhas Bandeja de
saida para 25 folhas.
Opções de impressão em
frente e verso:
Manual(Suporte a driver
fornecido) Capacidade de
entrada: até 60 folhas
Carta/Oficio. Capacidade
de saida: Até 25 folhas de
papel carta/oficio.
Garantia do fornecedor 12
meses

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

2774 7FR22A HP 1.400,00 26 36.400,00
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0012 IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
LASER
MONOCROMÁTICA.
Especificação :
IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL
LASER
MONOCROMÁTICA,
Display Touchscreen
colorido, Interface USB,
Compartilhamento
através da rede Ethernet
Gigabit integrada,
Impressão e digitalização
através dos dispositivos
móveis, Impressão
duplex, Funções de
impressão segura,
Velocidade da impressão
40 ppm, 512 MB de
memória, Processador
800 MHz, ADF para 70
folhas, Bandeja de papel
para 250 folhas,Ciclo
mensal máximo de
impressão até 50.000
páginas, Impressão:
Laser
Eletrofotográfico,Funções:
Impressão, cópia e
digitalização, Velocidade
do Processador: 800
MHz, Capacidade de
Memória: 512 MB,
Conexão: Rede Ethernet
embutida e USB 2.0 de
alta velocidade, com
Acesso Remoto,
Velocidade de Impressão
A4: 40 páginas por
minuto, Velocidade de
Impressão Carta: 42
páginas por minuto,
Resolução: Até 1200 x
1200 dpi,Impressão
Duplex, Digitaliza Para: E-
mail, Imagem, Arquivo,
OCR, FTP, Servidor SSH
(SFTP), USB, SharePoint,
Nuvem (web connect),
Servidor de e-mail (requer
suporte SMTP/POP3) e
Pasta de rede (só
Windows) CIFS,
Formatos dos Arquivos:
JPEG, PDF Single-
page/Multi-page (PDF
seguro, PDF pesquisável,
PDF/A), TIFF Single-
page/Mul.

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EPSON EPSON 4.625,00 18 83.250,00

0013 LIMPA CONTATO
ELETRICO SPRAY

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TEKBOND TEKBOND 15,00 44 660,00

0014 MICROFONE DE
LAPELA SEM FIO
SIMILAR SONY UWP-
D11

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

SONY SONY 773,00 21 16.233,00

0015 MICROFONE RODE
VIDEOMICRO
COMPACTO
CAMERAS/FILMADORAS

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

RODE RODE 494,00 18 8.892,00

0016 MICROFONE SEM FIO
UH-08MM

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LYCO LYCO 564,00 18 10.152,00

0017 MINI RACK DE PAREDE
19X3US X 330MM
DESMONTAVEL

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

RS MOVEIS RS MOVEIS 685,00 31 21.235,00

0018 MONITOR 21,5" LED B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

BRAZIL PC BRAZIL PC 681,00 63 42.903,00

0019 MOUSE COR: PRETO
Especificação : MOUSE
Cor: Preto Interface: USB
Plug and Play Rolagem
Fácil DPI: 1000. Garantia:
mínima de 12 (doze)
meses.

MEGA DISTRIBEM LTDA MOUSE OPTICO
CLASSIC BOX USB
1200DPI CAB

MULTILASER /
MIULTILASER

15,00 351 5.265,00

0020 MOUSE PAD COM O
APOIO DE PUNHO EM
GEL

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

MULTILASER MULTILASER 21,02 102 2.144,04
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0021 NOBREAK. Especificação
: "NOBREAK
*Microprocessador: Sim
*Estágios de regulação: 4
Estágios *Potência:
600VA
*Rendimento/Autonomia:
25 min para 230VA de
Potência Total *Indicador
Luminoso de Rede: Sim
*Conexões: Cabo e
Tomadas *Requisitos do
Sistema: 115, 127 e 220V
*Voltagem:
Bivolt.*Garantia: mínima
de 12 (doze) meses."

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

XBOX XBOX 419,50 112 46.984,00

0022 NOTEBOOK INTEL
CORE I7 8GB 1TB TELA
LED HD 15,6"

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

DELL DELL 5.397,00 32 172.704,00

0023 PEN DRIVER 16 GB B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

SANDISK SANDISK 23,00 47 1.081,00

0024 PENDRIVE 32GB USB
3.1/3.0/2.0

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

SANDISK SANDISK 30,00 42 1.260,00

0025 PROCESSADOR CORE
I3

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

INTEL INTEL 356,20 19 6.767,80

0026 PROCESSADOR CORE
I5

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

INTEL INTEL 697,42 17 11.856,14

0027 PROCESSADOR CORE
I7 Especificação :
Processador core 17-
2.66ghz

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

INTEL INTEL 1.080,30 21 22.686,30

0028 PROCESSADOR INTEL
CORE I3 SOCKET LGA
1151

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

INTEL INTEL 425,00 16 6.800,00

0029 PROCESSADOR LGA
1155 CELERON

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LGA LGA 207,90 50 10.395,00

0030 PROCESSADOR LGA
1155 PENTIUM G2140

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LGA LGA 352,00 45 15.840,00

0031 ROTEADOR 4 PORTAS
LAM10/100/1000MBPS 4
ANTENAS EXTERNASE
1 INTERNA,
Especificação : PADRÃO
WIRELLES

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

INTELBRAS INTELBRAS 219,50 35 7.682,50

0032 ROTEADOR WIRELESS
300MBPS, Especificação
: 3 antenas MIMO
removíveis (2Tx3R). 4
portas LAN 10/100 Mbps.
Velocidade de 300
Mbps.Fonte de
alimentação bivolt
automática.

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

INTELBRAS INTELBRAS 207,00 18 3.726,00

0033 SCANNER Especificação
: SCANNER com
digitalização frente e
verso em uma única
leitura, com alta
velocidade de 70 imagens
por minuto, o ciclo de
trabalho diário é de 4.000
folhas por dia. Com esse
Scanner ES 400 você
pode digitalizar páginas
dobradas, crachás e
cartões de visita, folhas
individuais entre outros,
com gramatura de 27 a
413g/m². O painel de
controle conta com 4
botões: detecção de
alimentação dupla, modo
de escaneamento lento,
scan e parar. Com a
integração simplificada e
os controladores TWAIN.
Fabricado para facilitar o
seu dia-a-dia, você pode
digitalizar apertando uma
tecla, além de digitalizar
diretamente para serviços
de armazenamento como:
DropBox, Evernote,
GoogleDrive etc.

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EPSON EPSON 2.966,00 18 53.388,00

0034 SWITCH 16 PORTAS DE
10-100MBPS

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

KNUP KNUP 243,00 18 4.374,00

0035 SWITCH 24 PORTAS 10-
100-1000+2 SFP
GERENCIAVEL

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

KNUP KNUP 644,00 25 16.100,00

0036 SWITCH 8 PORTAS DE
10-100MBPS

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

KNUP KNUP 139,67 19 2.653,73
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0037 TECLADO AMPLIADO E
ADAPITADO,
Especificação : Teclado
Ampliado Baixa Visão E
Adaptado Em Braille Para
Cego

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

MULTILASER MULTILASER 93,00 58 5.394,00

0038 TELÃO PROJETOR COM
TRIPÉ, Especificação :
100" (4:3)BORDA COR
PRETA, PROJEÇÃO
CXA 2,03X1,52 M,
MODELO GTTM100

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

MULTILASER MULTILASER 899,50 13 11.693,50

0039 TRIPÉ PROFISSIONAL
VIDEO K2 E SAARA 5KG
CABEÇA HIDRAULICA

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

K2Everest K2Everest 549,50 14 7.693,00

0040 BATERIA ALCALINA 9V
PARA MICROFONE

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

INTELBRAS INTELBRAS 15,50 60 930,00

0041 CABO DE DADOS SATA B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

UNIMEX UNIMEX 7,50 61 457,50

0042 CABO DE FORÇA PC
1.5M

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

UNIMEX UNIMEX 17,25 62 1.069,50

0043 CABO DE FORÇA PC
1.5M 3X0,75

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

UNIMEX UNIMEX 24,90 20 498,00

0044 CABO DE REDE
FURUKAWA CAT 06

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ACESS ACESS 60,90 16 974,40

0045 CABO DE REDE PAR
TRANÇADO CAT06
CAIXA COM 305M

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ACESS ACESS 277,00 15 4.155,00

0046 CABO DE REDE PAR
TRANÇADO CAT5 E
CAIXA COM 305M

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ACESS ACESS 180,00 20 3.600,00

0047 CABO USB PARA
IMPRESSORAS,
ESPECIFICAÇÃO : PARA
IMPRESSORA
PARALELA

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 22,50 63 1.417,50

0048 CABO VGA PARA PC`S B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 28,45 61 1.735,45

0049 CARTUCHO DE TONER
COMPATÍVEL C/ TN
410/420/450,
Especificação : utilizado
nos modelos: MFC-7360N
MFC7360 MFC-7360,
DCP-7065DN DCP7065
DCP-7065, MFC7860DW
MFC-7860DW MFC7860
MFC-7860, HL-2240
HL2240D HL-2240D, HL-
2270DW HL2270 HL-
2270, HL-2130 HL2130,
DCP7055 DCP-7055,
MFC7460DN MFC-
7460DN MFC7460 MFC-
7460, HL2230 HL-2230,
HL2220, HL-2220,
HL7060 HL-7060, HL2132
HL-2132, HL2210 HL-
2210, HL2250 HL-2250,
DCP7066 DCP-7066

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PREMIUM PREMIUM 74,00 50 3.700,00

0050 CARTUCHO DE TONER
TN-2370 ORIGINAL

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PREMIUM PREMIUM 73,00 41 2.993,00

0051 CARTUCHO DE TONER
TN-3332 TN-3382
ORIGINAL

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PREMIUM PREMIUM 92,00 55 5.060,00

0052 CARTUCHO DE TONER
TN-450 ORIGINAL

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PREMIUM PREMIUM 116,00 34 3.944,00

0053 CILINDRO BROTHER
DR420

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

BHOTHER BHOTHER 269,00 43 11.567,00

0054 CILINDRO BROTHER
TN2340/2370/660HL

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

BHOTHER BHOTHER 260,00 50 13.000,00

0055 CILINDRO DR 420,
DR410, DR450,
Especificação : PARA
USO NO TONER TN-
410,TN-420,TN-450. TN-
2370

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PREMIUM PREMIUM 68,50 50 3.425,00

0056 CILINDRO DR2340,
Especificação : PARA
USO NO TONER TN
2340 TN 2370

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PREMIUM PREMIUM 87,00 32 2.784,00

0057 CONECTOR RJ45 CAT5
E PACOTE COM 100
UNIDADES

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EXTENDER EXTENDER 16,00 16 256,00

0058 DISCO RIGIDO 1TB, 3,5
SATA 6GB/S 7.200 RPM

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

SATA SATA 280,00 42 11.760,00
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0059 FILTRO DE LINHA 6
TOMADAS BIVOLT

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

MULTICRAFT MULTICRAFT 25,00 43 1.075,00

0060 FILTRO DE LINHA 6
TOMADAS
PROFISSIONAIS

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

MULTICRAFT MULTICRAFT 42,50 76 3.230,00

0061 FONTE ALIMENTAÇÃO
350W BIVOLT
115V/230V(12V)

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

NOBRAND NOBRAND 98,00 46 4.508,00

0062 FONTE ATX 800W REAL
GAMEMAX GM800

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

NOBRAND NOBRAND 169,00 33 5.577,00

0063 FONTE SATA ATX 400W
24 PINOS

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

NOBRAND NOBRAND 125,00 45 5.625,00

0064 FONTE SATA REAL ATX
500W

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

NOBRAND NOBRAND 131,00 106 13.886,00

0065 KIT 4 TINTAS
COLORIDA UNIVERSAL
CMYK 500ML

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

VALEJET VALEJET 193,00 130 25.090,00

0066 KIT TINTA COLORIDA
ORIGINAL L5190

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

VALEJET VALEJET 149,00 100 14.900,00

0067 KIT TINTA COLORIDA
ORIGINAL L395

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

VALEJET VALEJET 149,00 87 12.963,00

0068 KIT TINTA COLORIDA
ORIGINAL L4160

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

VALEJET VALEJET 149,00 43 6.407,00

0069 KIT TINTA COLORIDA
ORIGINAL L3150

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

VALEJET VALEJET 149,00 82 12.218,00

0070 MEMORIA DDR4 4GB
2133 MHZ

MEGA DISTRIBEM LTDA Memória Kingston 4GB
DDR4 2666MHz

KINGSTON / KINGSTON 150,00 59 8.850,00

0071 MEMORIA DDR3 8GB
1600MHZ

MEGA DISTRIBEM LTDA MEMÓRIA KINGSTON
8GB 1600MHZ DDR3

KINGSTON / KINGSTON 150,00 53 7.950,00

0072 MEMÓRIA RAM 8GB
DDR4

MEGA DISTRIBEM LTDA Memoria Kingston Ddr4
8gb 2666

KINGSTON / KINGSTON 220,00 59 12.980,00

0073 PLACA DE REDE PCI
EXPRESS

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TAICON TAICON 90,00 14 1.260,00

0074 PLACA DE SOM PCI
EXPRESS

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TAICON TAICON 220,00 14 3.080,00

0075 PLACA DE VIDEO AUS
GEFORCE GTX 1050,

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TAICON TAICON 239,50 13 3.113,50

0076 PLACA DE VÍDEO
GEFORCE GTX 1050
2GB DDR5 128BITS-PH-
GTX1050-2GB

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TAICON TAICON 239,50 25 5.987,50

0077 PLACA DE VIDEO VGA
NVIDIA ASSUS
GEFORCE GTX 1050 TI
4GB EXPEDITION
GDDR5 Especificação :
PLACA DE VIDEO VGA
NVIDIA ASSUS
GEFORCE GTX 1050 TI
4GB EXPEDITION
GDDR5, Especificação :
PLACA DE VIDEO VGA
NVIDIA ASSUS
GEFORCE GTX 1050 Ti
4GB EXPEDITION
GDDR5

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TAICON TAICON 398,00 14 5.572,00

0078 PLACA DE VIDEO VGA
NVIDIA GALAX
GEFORCE GT 1030 2GB
DDR5 64BITS

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TAICON TAICON 398,00 21 8.358,00

0079 PLACA DE VIDEO VGA
NVIDIA GEFORCE GTX
1050 TI 4GB
EXPEDITION GDDR5

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TAICON TAICON 425,00 16 6.800,00

0080 PLACA MAE COM
SUPORT A
PROCESSADOR 1155
DUAL CORE CELERON
Especificação : PLACA
MAE COM SUPORT A
PROCESSADOR 1155
DUAL CORE CELERON
SUPORTE DE MEMORIA
DDR 31600, 1333, 1066
mhz

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TAICON TAICON 282,99 9 2.546,91
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0081 PLACA MAE COM
SUPORT A
PROCESSADOR 1155
INTEL PENTIUN,
Especificação : PLACA
MAE COM SUPORT A
PROCESSADOR 1155
INTEL PENTIUN,
SUPORTE DE MEMÓRIA
DDR 31600, 1333, 1066
mhz

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TAICON TAICON 282,99 50 14.149,50

0082 PLACA MAE GA-B250M-
GARMING 3

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TAICON TAICON 442,00 50 22.100,00

0083 PLACA MÃE SOCKET
LGA1151, Especificação :
pacidade máxima
suportada da memória
RAM 32 GB Chipset Intel
H110 Socket Socket
1151,Skylake Slots de
expansão 1 x PCI
Express x16,2 x PCI
Express x1 Processador
Não Aplicações PC Tipo
de memória RAM DDR4
Descrição LEIA COM
ATENÇÃO TODO O
ANÚNCIO ANTES DE
FINALIZAR A COMPRA! -
Suporte para
processadores: Core i7 /
Core i5 / Core i3 /
Pentium / Celeron de 6º e
7º geração - Produto
original, novo e lacrado -
Com nota fiscal -
Postagem rápida! No
máximo no próximo dia
útil - Garantia do
fornecedor de 12 meses
Processador: Soquete
1151 - Intel Skylake
Chipset: Intel® H110
Express Chipset Memória
DDR 4: Suporta DDR4
2133MHz 2 Soquetes
UDIMM Dual Channel Até
32GB de memória Slots
de Expansão: - 1 x slot
PCI Express x16, em
execução em x16 *
(Todos os slots PCI
Express estão em
conformidade com o
padrão PCI Express 3.0.)
- 2 x slot PCI Express x1 *
(Todos os slots PCI
Express estão em
conformidade com o
padrão PCI Express 2.0.)
Rede: Gigabit
10/100/1000: Chip LAN
PHY RTL 8111H (Gbe)
Storage: Intel PCH SATA
(6Gb/s): 4 conectores
Áudio: Realtek ALC887
Suporta o padrão Azalia
7.1 Canais USB 3.0:
Total: 4 portas 2 portas
frontais 2 portas traseiras
( 1 porta via cabo
opcional ) USB 2.0: Total
4 portas 4 portas frontais (
2 via cabo opcional )
Dispositivo de Alarme:
Buzzer on board Painel
Traseiro: 1 porta PS/2
Teclado/Mouse 1 porta
VGA 1 porta HDMI 1
porta RJ45 +2 portas
USB 3.0 2 portas USB 2.0
3 conectores de áudio
(Line-in, Line-out e Mic-in)
Conectores On Board:
S/P DIF out CPU fan (4
pinos) Chassis fan (3
pinos) Intel Front Panel (2
x 5 pinos) Azalia Analog
Front Audio (2x 5 pinos)
ATX (24 pinos) ATX 12V
(4 pinos) Clear
CMOS/RTC TPM/TCM ( 2
x 10 pinos) USB 2.0 USB
3.0 Formato: uATX
22.6cm x 17.4cm BIOS:
SPI 64Mb (AMI)
Características Especiais:
Todos os capacitores
sólidos Itens inclusos: -
Placa mãe - Espelho -
Cabo SATA - CD de
Instalação

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TAICON TAICON 370,00 43 15.910,00
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0084 TONER PRETO TN-3332
TN-3382, Especificação :
DCP8112DN DCP-
8112DN, HL5452DN HL-
5452DN, HL5472DW HL-
5472DW, DCP8152DN
DCP-8152DN,
MFC8512DN MFC-
8512DN.

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PREMIUM PREMIUM 56,00 84 4.704,00

0085 TONER REFIL PARA
IMPRESSORA
BROTHER UNIVERSAL,
Especificação : Pó de
toner, tipo tonalizador
universal embalagem com
bico dosador, produto
novo lacrado e pronto e
pronto para uso.
Compatível para toner de
Brother TN 330,
TN350,TN360,
TN410,TN420,TN450,TN550,TN520,TN580,TN620,TN650,TN750,TN780,
TN3332,TN3382,
TN3392,
TN1060,TN2340,
TN2370, TN850, TN880,
TN3442, TN3470,
TN3472. Pacote contendo
1kg. Com garantia de 1
ano contra defeito de
fabricação.

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PREMIUM PREMIUM 90,00 71 6.390,00

0086 ESTABILIZADOR DE
300VA BIVOLT,
Especificação : Modelo
bivolt: entrada
115/127/220V~ e saída
115V~. Proteção Contra
Surtos de tensao.
Sub/sobretensao de rede
elétrica com desligamento
e rearme automático.
Sobreaquecimento com
desligamento automático.
Sobrecarga.

MEGA DISTRIBEM LTDA POWEREST 300 BIVOLT
4T SAIDA 115V

TS SHARA / TS SHARA 190,00 29 5.510,00

0087 "IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL.
Especificação :
"IMPRESSORA
MULTIFUNCIONAL jato
de Tinta - Colorida, com
sistema WI-FI, scaner e
copiadora, com
reservatório lateral de
tinta (tanque de tinta),
bivolt.

MEGA DISTRIBEM LTDA Impressora Multifuncional
Tanque de Tint

EPSON / EPSON 1.650,00 30 49.500,00

0088 NOTEBOOK INTEL
CORE I5 8GB 1TB TELA
LED HD 14"

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

POSITIVO POSITIVO 3.507,00 18 63.126,00

0089 MEMORIA DDR3 8GB
1333MHZ

MEGA DISTRIBEM LTDA MEMÓRIA KINGSTON
8GB 1333MHZ DDR3

KINGSTON / KINGSTON 140,00 30 4.200,00

0090 COMPUTADOR CORE I5
QUAD CORE 1.6GHS
ATÉ 3.9 GHZ RAM8GB
DDR4, Especificação :
DISCO R 1T, 7200RPM,
PLACA M~E DUPLA
SAIDA DE VIDEOHDMI
FULL HD E VGA, 6
CONEXÕES USB4
TRASEIRAS E DUAS
FRONTAIS, 5
CONEXÕES DE AUDIO
HD

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

COMPLETO EASY PC 2.600,00 22 57.200,00

0091 MICROFONE SEM FIO,
Especificação : Recepção
true diversity com 2
antenas, conector XLR
balanceado e PIO,
potencia de transmissão
de RF:LO power= lmW
max/HI power=10mW
Max.

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LELONG LELONG 300,00 10 3.000,00

0092 CONECTORES RJ 45
PACOTE C/10

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EXTENDER EXTENDER 38,00 22 836,00

0093 COMPUTADOR
COMPLETO CORE I5,
8GB, 1TB, MONITOR
15,6"

MEGA DISTRIBEM LTDA COMPUTADOR BRX
PROCESSADOR CORE
I5 650 M

BRX / BRX GAMER 3.500,00 23 80.500,00

0094 TECLADO Especificação
: tipo slim preto, usb

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

MULTILASER MULTILASER 44,51 320 14.243,20

0095 MONITOR 18,5" LED R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

18,5 HQ 585,00 7 4.095,00
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0096 NOTEBOOK I3 1TB
MEMÓRIA RAM 8GB
DDR4

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

DELL DELL 4.100,00 2 8.200,00

0097 MEMÓRIA DDR 3 4GB
1333 MHZ

MEGA DISTRIBEM LTDA Memória DDR3 4GB
1333MHz Kingston

KINGSTON / KINGSTON 85,50 16 1.368,00

0098 MEMÓRIA DDR 3 4GB
1600 MHZ

MEGA DISTRIBEM LTDA Memória DDR3 4GB
1600MHz Kingston

KINGSTON / KINGSTON 85,50 22 1.881,00

0099 ALICATE PARA
CRIMPAR RJ11, RJ12 E
RJ45

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TOZZ TOZZ 64,00 6 384,00

0100 ALICATE PARA CRIPAR
MULTITOC TC-210C
RJ45

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TOZZ TOZZ 129,00 10 1.290,00

0101 MEMORIA DDR2 4GB
800MHZ

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

GOLDENTEC GOLDENTEC 149,00 10 1.490,00

0102 PLACA DE VIDEO
NVIDIA GTX 750 TI 2GB

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TAICON TAICON 525,00 5 2.625,00

0103 COMPUTADOR
COMPLETO MONITOR
FULL HD 21.5
Especificação :
PROCESSADOR CORE
I7, SSD DE 240GB,
MEMÓRIA RAM DDR4
DE 16GB, MONITOR
FULL HD 21.5

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

POSITIVO POSITIVO 4.514,00 90 406.260,00

0104 KIT DE TECLADO E
MOUSE SEM FIO

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

MULTILASER MULTILASER 81,00 180 14.580,00

0105 SSD DE 240GB B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

OMY OMY 190,91 120 22.909,20

0106 BATERIA DE 3V CR 2032
PARA COMPUTADOR

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

INTELBRAS INTELBRAS 232,00 120 27.840,00

0107 TESTADOR DE CABO
DE REDE RJ45

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

MULTILASER MULTILASER 38,00 36 1.368,00

0108 CARTUCHO DE TONER
COMPATIVEL COM
BROTHER DCP L2540
DW

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PREMIUM PREMIUM 103,00 72 7.416,00

0109 DR COMPATIVEL COM
BROTHER DCP L2540
DW

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

BHOTHER BHOTHER 127,00 72 9.144,00

0110 CILINDRO COMPATIVEL
COM BROTHER DCP
L2540 DW

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

BHOTHER BHOTHER 124,00 72 8.928,00

0111 PENDRIVE 64 GB USB B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

SANDISK SANDISK 38,02 120 4.562,40

0112 KIT DE TINTA L3250 4
CORES

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PREMIUM PREMIUM 204,00 180 36.720,00

0113 REFIL DE PÓ DE TONER
COMPATIVEL COM
BROTHER DCP L2540
DW

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

PREMIUM PREMIUM 299,50 60 17.970,00

0114 TECLADO USB
NUMERICO

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

MULTILASER MULTILASER 61,00 30 1.830,00

0115 ADAPTADOR WIFI USB B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

CADDY CADDY 25,00 180 4.500,00

0116 SSD PORTATIL 256GB
USB 3.0 - 430 MB/S

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

OMY OMY 385,00 60 23.100,00

0117 GABINETE GMAER 3
LATERAL DE VIDRO
PRETO PG P03 BK

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

NOX NOX 440,00 42 18.480,00

0118 GABINETE MICRO ATX
MT 25 V2 BK COM
FONTE 500W

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

NOX NOX 430,00 120 51.600,00

0119 DOCK STATION USB 2.0
HD SATA 2.5 E 3.5

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

BMAX BMAX 170,00 42 7.140,00

0120 DOCK STATION USB 3.0
HD SATA 2.5 E 3.5

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

BMAX BMAX 170,00 42 7.140,00

0121 CASE USB 3.0 PARA
HD/SSD SATA 2.5
POLEGADAS

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

EXBOM EXBOM 36,00 42 1.512,00

0122 PASTA TERMICA 50G B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

IMPLASTEC IMPLASTEC 26,50 36 954,00

0123 SUPORTE PARA CPU
COM RODAS

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

RS MOVEIS RS MOVEIS 44,50 180 8.010,00

0124 MULTIMETRO DIGITAL
HM 2090

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

HIKARI HIKARI 83,00 30 2.490,00
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0125 FONTE CARREGADOR
UNIVERSAL P
NOTEBOOK
ADAPTADOR 120W

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

NOBRAND NOBRAND 47,96 36 1.726,56

0126 HUB USB 3.0 7 PORTAS B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TP-LINK TP-LINK 57,00 60 3.420,00

0127 WEBCAM C920 HD PRO B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

LOGITECH LOGITECH 219,69 30 6.590,70

0128 ALCOOL ISOPROPILICO
PARA LIMPEZA
ELETRONICA 500ML

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

IMPLASTEC IMPLASTEC 33,00 30 990,00

0129 CABO HDMI 1,8M B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

ELGIN ELGIN 31,35 72 2.257,20

0130 GRAVADOR E LEITOR
USB PORTÁTIL USB
EXTERNO

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

TP-LINK TP-LINK 253,33 36 9.119,88

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I7, 8GB, 1TB, MONITOR 15,6"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Teczap Comércio e
Distribuição Ltda

08.619.872/0001-
44

02/12/2022 -
14:45:34

TZ SUPER TECZAP 37 R$ 5.000,00 R$ 185.000,00 Sim

Microtécnica Informática
Ltda

01.590.728/0002-
64

02/12/2022 -
17:25:50

DTM12T710 +
BPC-19WE02-B e
acessórios.

Teravix 37 R$ 5.970,00 R$ 220.890,00 Não

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:50:29

I7 4790 PC FORT 37 R$ 4.384,00 R$ 162.208,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:04:43

BRAZIL PC/BPC BRAZIL PC/BPC 37 R$ 5.972,00 R$ 220.964,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

I7/8GB/HD1TB/MONITOR19Everex/Everex 37 R$ 5.000,00 R$ 185.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:02:02

COMPUTADOR
COMPLETO

BRX / BRX
GAMER

37 R$ 4.461,67 R$ 165.081,79 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

POSITIVO POSITIVO 37 R$ 5.972,50 R$ 220.982,50 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

POSITIVO POSITIVO 37 R$ 5.972,50 R$ 220.982,50 Sim

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

41.288.529/0001-
30

05/12/2022 -
01:36:11

COMPLETO BRAZIL PC 37 R$ 5.972,00 R$ 220.964,00 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:48

I5 2600
MLP185HDMI

MARCA PROPRIA
/ PC TOP

37 R$ 4.000,00 R$ 148.000,00 Sim

0002 - DATA SHOW 2700 LUMES COMPATIVEL COM PADRAO VGA E HDTV
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:34:33

TMY 7500 Lumen TMY 7500 Lumen 19 R$ 1.104,84 R$ 20.991,96 Sim

COMERCIAL TRES
ACORDES EIRELI

32.850.995/0001-
76

02/12/2022 -
12:47:02

PJ005 MULTILASER 19 R$ 3.600,00 R$ 68.400,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:50:48

PJ005 MULTILASER 19 R$ 2.660,00 R$ 50.540,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:04:47

TOMATE TOMATE 19 R$ 2.426,00 R$ 46.094,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

ZP-3000 Zion Power/Zion
Power

19 R$ 3.000,00 R$ 57.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:01:59

Projetor Bpc-
1080p M18 5000
Lumens

BRAZIL PC /
BRAZIL PC`

19 R$ 2.426,33 R$ 46.100,27 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

EPSON EPSON 19 R$ 2.426,33 R$ 46.100,27 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

EPSON EPSON 19 R$ 2.426,33 R$ 46.100,27 Sim

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

41.288.529/0001-
30

05/12/2022 -
01:36:48

2800 LUMENS
MTP02D

TOMATE 19 R$ 2.426,00 R$ 46.094,00 Sim

M CAVALCANTE
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

32.337.901/0001-
60

05/12/2022 -
08:46:37

PJ005 MULTILASER/MULTILASER 19 R$ 2.990,00 R$ 56.810,00 Sim

0003 - ESTABILIZADOR BIVOLT, Especificação : PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
ELETRONICOS. MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHMAS. PRODUZIDO SEGUNDO O PADRÃO ISSO 9001:2008, A TENDENDO
A NORMA DE SEGURANÇA DE DESEMPENHO NBR 4373:2006 DE ABNT. ENTRADA 115/127/220V~ E SAÍDA 115V~. COM
CONEXÃO DE SAÍDA DE 04 TOMADAS, FUSÍVEL INFERNO, SINALIZANDO PARA REDE NORMAL, SUBTENÇÃO,
SOBRETENSÃO E SOBRECARGA. GARANTIA DE 01 ANO.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
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HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:34:52

TS SHARA
POWEREST
300VA BIVOLT

TS SHARA
POWEREST
300VA BIVOLT

55 R$ 223,19 R$ 12.275,45 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:51:13

SENSELASER1500VARAGTECH/ 55 R$ 1.244,00 R$ 68.420,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:05:39

LACERDA LACERDA 55 R$ 490,00 R$ 26.950,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

04/12/2022 -
19:43:49

EVOLUTION
SPEEDY NG
300VA - 15970

SMS 55 R$ 490,00 R$ 26.950,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:01:52

POWEREST 300
BIVOLT 4T SAIDA
115V

TS SHARA / TS
SHARA

55 R$ 490,00 R$ 26.950,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

XBOX XBOX 55 R$ 490,00 R$ 26.950,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

XBOX XBOX 55 R$ 490,00 R$ 26.950,00 Sim

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

41.288.529/0001-
30

05/12/2022 -
01:37:15

9101 TS SHARA 55 R$ 490,00 R$ 26.950,00 Sim

0004 - ESTABILIZADOR DE 700VA BIVOLT, Especificação : Modelo bivolt: entrada 115/127/220V~ e saída 115V. Proteção
Contra Surtos de tensao e Subtensão de rede elétrica.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:35:12

TS SHARA
POWEREST
700VA BIVOLT

TS SHARA
POWEREST
700VA BIVOLT

26 R$ 358,86 R$ 9.330,36 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:06:09

LACERDA LACERDA 26 R$ 809,00 R$ 21.034,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

04/12/2022 -
19:26:53

SOL1000G4BI-BR APC 26 R$ 809,00 R$ 21.034,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:01:56

POWEREST 700
MONO 115V 6T
SAIDA 115V

TS SHARA / TS
SHARA

26 R$ 809,29 R$ 21.041,54 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

XBOX XBOX 26 R$ 809,29 R$ 21.041,54 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

XBOX XBOX 26 R$ 809,29 R$ 21.041,54 Sim

WEB TECNOLOGIA
LTDA

47.400.801/0001-
08

05/12/2022 -
08:22:57

9007 ts shara 26 R$ 450,00 R$ 11.700,00 Sim

0005 - FOTOCONDUTOR IMPRESSORA BROTHER DR 420, DR 410, DR450, Especificação : PARA SER REUTILIZADO NOS
TENERS TN420, TN410, TN450
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
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MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:13

DR420 MTSI Compatível 51 R$ 300,00 R$ 15.300,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

04/12/2022 -
13:59:23

DR420 FASTPRINTER/IMPORTADO 51 R$ 80,00 R$ 4.080,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

BHOTHER BHOTHER 51 R$ 140,77 R$ 7.179,27 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

BHOTHER BHOTHER 51 R$ 140,77 R$ 7.179,27 Sim

0006 - FOTOCONDUTOR IMPRESSORA BROTHER DR2340 DR 2370 DR660, Especificação : DR2340 utilizado no cartucho de
toner Brother TN-2370 que é compatível com os seguintes equipamentos: HL-L2320D 2320D HL-L2320, HL-L2360DW 2360DW
HL-L2360, DCP-L2520DW DCP-L2520 2520DW, DCP-L2540DW DCP-L2540 2540DW, MFC-L2740DW MFC-L2740 2740DW,
MFC-L2720DW MFC-L2720 2720DW, MFC-L2700DW MFC-L2700 2700DW
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:13

DR2340 MTSI Compatível 35 R$ 300,00 R$ 10.500,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

04/12/2022 -
13:59:59

DR2340 FASTPRINTER/IMPORTADO 35 R$ 120,00 R$ 4.200,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

BHOTHER BHOTHER 35 R$ 140,00 R$ 4.900,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

BHOTHER BHOTHER 35 R$ 140,00 R$ 4.900,00 Sim

0007 - FOTOCUNDUTOR DR 3430
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
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MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:12

DR3440 MTSI Compatível 22 R$ 300,00 R$ 6.600,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

BHOTHER BHOTHER 22 R$ 126,33 R$ 2.779,26 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

BHOTHER BHOTHER 22 R$ 126,33 R$ 2.779,26 Sim

0008 - FRAGMENTADOR DE PAPEL AUTOMATICO 100X220V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

AS152CM Aurora/Aurora 36 R$ 4.000,00 R$ 144.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:02:36

Fragmentadora de
papel 6 folhas em
tiras

APP-TECH / APP-
TECH

36 R$ 579,90 R$ 20.876,40 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

REXEL REXEL 36 R$ 579,90 R$ 20.876,40 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

REXEL REXEL 36 R$ 579,90 R$ 20.876,40 Sim

0009 - HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.0 CONEXÕES: USB 3.0/2.0 Especificação : HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.0
Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de Armazenamento: 1TB. Velocidade de Transferência de Dados: USB3.0=4.8 Gbp/s 10x
superior a USB 2.0. Velocidade de Rotação:5400 RPM Requisitos do Sistema: WIN 7 e superior. Alimentação: USB. Dimensões
Aproximadas (A X L X P): 2,69 X 8,4 X 15,16 cm. Conteúdo Da Embalagem: 01 discos Externo portátil 01 Cabo USB 01 Guias
rápido de instalação. De qualidade igual ou superior à marca SEGATE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
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HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:35:33

KNUP KP-HD807 KNUP KP-HD807 25 R$ 436,80 R$ 10.920,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:06:47

SEAGATE SEAGATE 25 R$ 375,00 R$ 9.375,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

VINIK VINIK 25 R$ 375,17 R$ 9.379,25 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

VINIK VINIK 25 R$ 375,17 R$ 9.379,25 Sim

WEB TECNOLOGIA
LTDA

47.400.801/0001-
08

05/12/2022 -
08:23:26

stjl1000400 seagate 25 R$ 400,00 R$ 10.000,00 Sim

0010 - HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB USB 3.0 CONEXÕES: USB 3.0/2.0 Especificação : HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB USB 3.0
Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de Armazenamento: 1TB. Velocidade de Transferência de Dados: USB3.0=4.8 Gbp/s 10x
superior a USB 2.0. Velocidade de Rotação:5400 RPM Requisitos do Sistema: WIN 7 e superior. Alimentação: USB. Dimensões
Aproximadas (A X L X P): 2,69 X 8,4 X 15,16 cm. Conteúdo Da Embalagem: 01 discos Externo portátil 01 Cabo USB 01 Guias
rápido de instalação. De qualidade igual ou superior à marca SEGATE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
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HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:35:52

TOSHIBA
HDTB420XK3AA

TOSHIBA
HDTB420XK3AA

22 R$ 714,42 R$ 15.717,24 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:07:16

SEAGATE SEAGATE 22 R$ 514,00 R$ 11.308,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

VINIK VINIK 22 R$ 514,95 R$ 11.328,90 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

VINIK VINIK 22 R$ 514,95 R$ 11.328,90 Sim

WEB TECNOLOGIA
LTDA

47.400.801/0001-
08

05/12/2022 -
08:23:53

stkm2000400 seagate 22 R$ 700,00 R$ 15.400,00 Sim

0011 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO. Especificação : Velocidade em preto: Até 20ppm Velocidade em cores: Até
16ppm Resolução em preto e branco: Até 600dpi Resolução maxima em cores: Até 4800 X 1200 dpi. Otimizados (a partir de 1200
dpi de entrada quando imprimindo de um computador para papel fotografico) Capacidade da bandeja de entrada para 60 folhas
Bandeja de saida para 25 folhas. Opções de impressão em frente e verso: Manual(Suporte a driver fornecido) Capacidade de
entrada: até 60 folhas Carta/Oficio. Capacidade de saida: Até 25 folhas de papel carta/oficio. Garantia do fornecedor 12 meses
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
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HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:36:16

EPSON
ECOTANK L3250

EPSON
ECOTANK L3250

26 R$ 2.289,60 R$ 59.529,60 Sim

BRAVAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.822.886/0001-
70

02/12/2022 -
09:56:08

L4260 EPSON 26 R$ 2.574,00 R$ 66.924,00 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

02/12/2022 -
11:56:00

DCP T720DW BROTHER 26 R$ 2.500,00 R$ 65.000,00 Sim

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

02/12/2022 -
13:30:54

L3250 EPSON 26 R$ 2.500,00 R$ 65.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:52:17

L3250 EPSON 26 R$ 2.520,00 R$ 65.520,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:08:00

EPSON EPSON 26 R$ 2.989,00 R$ 77.714,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:03:06

Impressora
Multifuncional
Tanque de Tint

BROTHER /
BROTHER

26 R$ 2.989,50 R$ 77.727,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

EPSON EPSON 26 R$ 2.989,50 R$ 77.727,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

EPSON EPSON 26 R$ 2.989,50 R$ 77.727,00 Sim

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

41.288.529/0001-
30

05/12/2022 -
01:37:48

2774 7FR22A HP 26 R$ 2.989,00 R$ 77.714,00 Sim

0012 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA. Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
LASER MONOCROMÁTICA, Display Touchscreen colorido, Interface USB, Compartilhamento através da rede Ethernet Gigabit
integrada, Impressão e digitalização através dos dispositivos móveis, Impressão duplex, Funções de impressão segura,
Velocidade da impressão 40 ppm, 512 MB de memória, Processador 800 MHz, ADF para 70 folhas, Bandeja de papel para 250
folhas,Ciclo mensal máximo de impressão até 50.000 páginas, Impressão: Laser Eletrofotográfico,Funções: Impressão, cópia e
digitalização, Velocidade do Processador: 800 MHz, Capacidade de Memória: 512 MB, Conexão: Rede Ethernet embutida e USB
2.0 de alta velocidade, com Acesso Remoto, Velocidade de Impressão A4: 40 páginas por minuto, Velocidade de Impressão
Carta: 42 páginas por minuto, Resolução: Até 1200 x 1200 dpi,Impressão Duplex, Digitaliza Para: E-mail, Imagem, Arquivo, OCR,
FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (web connect), Servidor de e-mail (requer suporte SMTP/POP3) e Pasta de
rede (só Windows) CIFS, Formatos dos Arquivos: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A),
TIFF Single-page/Mul.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:36:43

BROTHER DCP-
L5652DN

BROTHER DCP-
L5652DN

18 R$ 7.420,00 R$ 133.560,00 Sim

BRAVAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.822.886/0001-
70

02/12/2022 -
09:56:42

BROTHER DCP
L5652

BROTHER DCP
L5652

18 R$ 6.131,40 R$ 110.365,20 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

02/12/2022 -
11:56:41

DCP L5652DN BROTHER 18 R$ 4.900,00 R$ 88.200,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:52:57

DCP 5502 EPSON 18 R$ 7.800,00 R$ 140.400,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:08:50

BROTHER BROTHER 18 R$ 4.728,00 R$ 85.104,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

EPSON EPSON 18 R$ 4.728,33 R$ 85.109,94 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

EPSON EPSON 18 R$ 4.728,33 R$ 85.109,94 Sim

0013 - LIMPA CONTATO ELETRICO SPRAY
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
14:51:06

300ml/180g Mundial Prime 44 R$ 39,90 R$ 1.755,60 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TEKBOND TEKBOND 44 R$ 17,36 R$ 763,84 Sim
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B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TEKBOND TEKBOND 44 R$ 17,36 R$ 763,84 Sim

0014 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO SIMILAR SONY UWP-D11
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

COMERCIAL TRES
ACORDES EIRELI

32.850.995/0001-
76

02/12/2022 -
12:48:36

BY-WM4 Pro-K1 BOYA 21 R$ 2.200,00 R$ 46.200,00 Sim

CARVALHO MIRANDA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.502.318/0001-
97

03/12/2022 -
10:39:04

UWP-D21 SONY 21 R$ 10.000,00 R$ 210.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:54:22

UWP D11 SONY 21 R$ 4.670,00 R$ 98.070,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

SONY SONY 21 R$ 774,17 R$ 16.257,57 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

SONY SONY 21 R$ 774,17 R$ 16.257,57 Sim

0015 - MICROFONE RODE VIDEOMICRO COMPACTO CAMERAS/FILMADORAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

COMERCIAL TRES
ACORDES EIRELI

32.850.995/0001-
76

02/12/2022 -
12:49:31

BY-BM2021 BOYA 18 R$ 1.000,00 R$ 18.000,00 Sim

CARVALHO MIRANDA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.502.318/0001-
97

03/12/2022 -
10:39:34

VIDEOMICRO RODE 18 R$ 1.500,00 R$ 27.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

RODE RODE 18 R$ 800,00 R$ 14.400,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

RODE RODE 18 R$ 800,00 R$ 14.400,00 Sim

0016 - MICROFONE SEM FIO UH-08MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

COMERCIAL TRES
ACORDES EIRELI

32.850.995/0001-
76

02/12/2022 -
12:50:22

UH08MM LYCO 18 R$ 1.800,00 R$ 32.400,00 Sim

CARVALHO MIRANDA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.502.318/0001-
97

03/12/2022 -
10:39:58

UH-08MM LYCO 18 R$ 1.500,00 R$ 27.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

LYCO LYCO 18 R$ 566,93 R$ 10.204,74 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

LYCO LYCO 18 R$ 566,93 R$ 10.204,74 Sim

WEB TECNOLOGIA
LTDA

47.400.801/0001-
08

05/12/2022 -
08:24:43

uh-08mm lyco 18 R$ 800,00 R$ 14.400,00 Sim

M CAVALCANTE
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

32.337.901/0001-
60

05/12/2022 -
08:46:38

UH-08MM LYCO/LYCO 18 R$ 999,00 R$ 17.982,00 Sim

0017 - MINI RACK DE PAREDE 19X3US X 330MM DESMONTAVEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

RS MOVEIS RS MOVEIS 31 R$ 685,73 R$ 21.257,63 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

RS MOVEIS RS MOVEIS 31 R$ 685,73 R$ 21.257,63 Sim

0018 - MONITOR 21,5" LED
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CH3 COMERCIO E
NEGOCIOS LTDA

43.684.445/0001-
40

02/12/2022 -
10:48:41

BM22D3HVW BLUECASE/BLUEVIX 63 R$ 1.136,00 R$ 71.568,00 Sim

TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

44.798.010/0001-
90

02/12/2022 -
13:03:04

T215 PCFort 63 R$ 1.000,00 R$ 63.000,00 Sim
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METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

02/12/2022 -
13:32:07

V226HQL Bbid ACER 63 R$ 1.200,00 R$ 75.600,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:54:42

21 P CONCORDIA 63 R$ 860,00 R$ 54.180,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
14:57:37

22MK400H-B LG 63 R$ 2.892,00 R$ 182.196,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:09:40

BRAZIL PC/BPC BRAZIL PC/BPC 63 R$ 1.136,00 R$ 71.568,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

04/12/2022 -
19:28:08

MLP215HDMI PCTOP 63 R$ 1.136,00 R$ 71.568,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

MO6003 Hayom/Hayom 63 R$ 1.000,00 R$ 63.000,00 Sim

E.R.Koch & Cia Ltda 02.215.552/0001-
42

04/12/2022 -
21:55:19

Concórdia E215 Concórdia E215 63 R$ 1.000,00 R$ 63.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:04:19

MONITOR LED
21,5

BRX / BRX
GAMER

63 R$ 1.136,60 R$ 71.605,80 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

BRAZIL PC BRAZIL PC 63 R$ 1.136,60 R$ 71.605,80 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

BRAZIL PC BRAZIL PC 63 R$ 1.136,60 R$ 71.605,80 Sim

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

41.288.529/0001-
30

05/12/2022 -
01:38:18

FULLHD 1080 HQ 63 R$ 1.136,00 R$ 71.568,00 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:48

MLP215HDMI PC TOP 63 R$ 1.800,00 R$ 113.400,00 Sim

WEB TECNOLOGIA
LTDA

47.400.801/0001-
08

05/12/2022 -
08:25:30

t215 pcfort 63 R$ 850,00 R$ 53.550,00 Sim

M CAVALCANTE
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

32.337.901/0001-
60

05/12/2022 -
08:46:38

21,5 SOYO/SOYO 63 R$ 999,00 R$ 62.937,00 Sim

0019 - MOUSE COR: PRETO Especificação : MOUSE Cor: Preto Interface: USB Plug and Play Rolagem Fácil DPI: 1000.
Garantia: mínima de 12 (doze) meses.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:37:08

EXBOM MS9 EXBOM MS9 351 R$ 9,27 R$ 3.253,77 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
15:01:07

MS-9 Exbom 351 R$ 49,90 R$ 17.514,90 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:10:08

BRAZIL PC/BPC BRAZIL PC/BPC 351 R$ 45,00 R$ 15.795,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

MO312 Multilaser/Multilaser 351 R$ 50,00 R$ 17.550,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:04:56

MOUSE OPTICO
CLASSIC BOX
USB 1200DPI
CAB

MULTILASER /
MIULTILASER

351 R$ 45,00 R$ 15.795,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

MULTILASER MULTILASER 351 R$ 45,00 R$ 15.795,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

MULTILASER MULTILASER 351 R$ 45,00 R$ 15.795,00 Sim

0020 - MOUSE PAD COM O APOIO DE PUNHO EM GEL
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:37:26

EXBOM MP-
AU2319A

EXBOM MP-
AU2319A

102 R$ 20,33 R$ 2.073,66 Sim

DARLU Indústria Têxtil
Ltda

40.223.106/0001-
79

01/12/2022 -
15:56:08

DLH DLH 102 R$ 35,03 R$ 3.573,06 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
15:05:25

200X170MM ALCA IMPORT 102 R$ 49,90 R$ 5.089,80 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:10:30

BRAZIL PC/BPC BRAZIL PC/BPC 102 R$ 35,00 R$ 3.570,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

MP-100 C3 Tech/Coleção 102 R$ 100,00 R$ 10.200,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

MULTILASER MULTILASER 102 R$ 35,04 R$ 3.574,08 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

MULTILASER MULTILASER 102 R$ 35,04 R$ 3.574,08 Sim

0021 - NOBREAK. Especificação : "NOBREAK *Microprocessador: Sim *Estágios de regulação: 4 Estágios *Potência: 600VA
*Rendimento/Autonomia: 25 min para 230VA de Potência Total *Indicador Luminoso de Rede: Sim *Conexões: Cabo e Tomadas
*Requisitos do Sistema: 115, 127 e 220V *Voltagem: Bivolt.*Garantia: mínima de 12 (doze) meses."
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

05/12/2022 -
08:11:26

RAGTECH NEW
SAVE HOME
600VA

RAGTECH NEW
SAVE HOME
600VA

112 R$ 630,00 R$ 70.560,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:55:27

NEWSAVEHOME600VARAGTECH/ 112 R$ 600,00 R$ 67.200,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:11:03

LACERDA LACERDA 112 R$ 641,00 R$ 71.792,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

UPS PGII 700VA Coletek/Coleção 112 R$ 1.000,00 R$ 112.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:05:22

UPS MINI 600
1BS BIVOLT 115V
6T 115V 5A

TS SHARA / TS
SHARA

112 R$ 641,67 R$ 71.867,04 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

XBOX XBOX 112 R$ 641,67 R$ 71.867,04 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

XBOX XBOX 112 R$ 641,67 R$ 71.867,04 Sim

WEB TECNOLOGIA
LTDA

47.400.801/0001-
08

05/12/2022 -
08:37:21

4003 ts shara 112 R$ 650,00 R$ 72.800,00 Sim

M CAVALCANTE
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

32.337.901/0001-
60

05/12/2022 -
08:46:38

600VA - 4003 TS SHARA/TS
SHARA

112 R$ 699,00 R$ 78.288,00 Sim

0022 - NOTEBOOK INTEL CORE I7 8GB 1TB TELA LED HD 15,6"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TIAGO PIZZATTO 37.090.234/0001-
87

02/12/2022 -
10:59:02

a515 acer 32 R$ 6.426,00 R$ 205.632,00 Sim

TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

44.798.010/0001-
90

02/12/2022 -
13:03:25

Ideapad 3i Lenovo 32 R$ 6.000,00 R$ 192.000,00 Sim
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SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:55:49

A514-54- 789C Notebook Acer
Aspire 5

32 R$ 7.020,00 R$ 224.640,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:11:34

LENOVO LENOVO 32 R$ 6.007,00 R$ 192.224,00 Sim

bernardo daniel 11.607.273/0001-
15

04/12/2022 -
21:35:17

3I LENOVO 32 R$ 6.000,00 R$ 192.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

DELL DELL 32 R$ 6.007,50 R$ 192.240,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

DELL DELL 32 R$ 6.007,50 R$ 192.240,00 Sim

0023 - PEN DRIVER 16 GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:38:09

LEBOSS 16GB LEBOSS 16GB 47 R$ 30,78 R$ 1.446,66 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

02/12/2022 -
09:57:34

OEM OEM/Wernetech 47 R$ 45,00 R$ 2.115,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
15:08:37

PD602 MULTILASER 47 R$ 49,90 R$ 2.345,30 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:11:59

MULTILASER MULTILASER 47 R$ 33,00 R$ 1.551,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

SANDISK SANDISK 47 R$ 33,16 R$ 1.558,52 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

SANDISK SANDISK 47 R$ 33,16 R$ 1.558,52 Sim

0024 - PENDRIVE 32GB USB 3.1/3.0/2.0
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:38:26

STROND 32GB
3.0

STROND 32GB
3.0

42 R$ 40,18 R$ 1.687,56 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

02/12/2022 -
09:57:52

OEM OEM/Wernetech 42 R$ 60,00 R$ 2.520,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
15:14:17

SDCZ74-32G Sandisk 42 R$ 99,90 R$ 4.195,80 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:12:28

MULTILASER MULTILASER 42 R$ 48,00 R$ 2.016,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:05:45

PENDRIVE USB
32GB

SANDISK /
SANDISK

42 R$ 48,29 R$ 2.028,18 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

SANDISK SANDISK 42 R$ 48,29 R$ 2.028,18 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

SANDISK SANDISK 42 R$ 48,29 R$ 2.028,18 Sim

0025 - PROCESSADOR CORE I3
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

INTEL INTEL 19 R$ 593,50 R$ 11.276,50 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

INTEL INTEL 19 R$ 593,50 R$ 11.276,50 Sim
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LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:48

I3 2100 INTEL 19 R$ 300,00 R$ 5.700,00 Sim

0026 - PROCESSADOR CORE I5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

INTEL INTEL 17 R$ 1.162,33 R$ 19.759,61 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

INTEL INTEL 17 R$ 1.162,33 R$ 19.759,61 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

I5 2400 INTEL 17 R$ 400,00 R$ 6.800,00 Sim

0027 - PROCESSADOR CORE I7 Especificação : Processador core 17-2.66ghz
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

INTEL INTEL 21 R$ 1.800,50 R$ 37.810,50 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

INTEL INTEL 21 R$ 1.800,50 R$ 37.810,50 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

I7 2600 INTEL 21 R$ 600,00 R$ 12.600,00 Sim

0028 - PROCESSADOR INTEL CORE I3 SOCKET LGA 1151
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

INTEL INTEL 16 R$ 485,00 R$ 7.760,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

INTEL INTEL 16 R$ 485,00 R$ 7.760,00 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

I3 6100 INTEL 16 R$ 500,00 R$ 8.000,00 Sim

0029 - PROCESSADOR LGA 1155 CELERON
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

04/12/2022 -
19:29:10

G5905
BX80701G5905

INTEL 50 R$ 346,50 R$ 17.325,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

LGA LGA 50 R$ 346,50 R$ 17.325,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

LGA LGA 50 R$ 346,50 R$ 17.325,00 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

PENTIUN G640 INTEL 50 R$ 200,00 R$ 10.000,00 Sim

0030 - PROCESSADOR LGA 1155 PENTIUM G2140
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

LGA LGA 45 R$ 353,00 R$ 15.885,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

LGA LGA 45 R$ 353,00 R$ 15.885,00 Sim

0031 - ROTEADOR 4 PORTAS LAM10/100/1000MBPS 4 ANTENAS EXTERNASE 1 INTERNA, Especificação : PADRÃO
WIRELLES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
15:23:44

Archer C6 TP-Link 35 R$ 859,00 R$ 30.065,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:06:15

ROTEADOR
WIRELESS DUAL
BAND 2.4/5GHZ
AC1

MERCUSYS /
MERCUSYS

35 R$ 233,30 R$ 8.165,50 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

INTELBRAS INTELBRAS 35 R$ 233,30 R$ 8.165,50 Sim
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B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

INTELBRAS INTELBRAS 35 R$ 233,30 R$ 8.165,50 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

Archer C50
AC1200

TP-Link 35 R$ 500,00 R$ 17.500,00 Sim

0032 - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS, Especificação : 3 antenas MIMO removíveis (2Tx3R). 4 portas LAN 10/100 Mbps.
Velocidade de 300 Mbps.Fonte de alimentação bivolt automática.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:38:58

TP-LINK ARCHER
C50

TP-LINK ARCHER
C50

18 R$ 271,36 R$ 4.884,48 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
15:26:26

Archer C60 TP-Link 18 R$ 699,90 R$ 12.598,20 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:06:39

ROTEADOR
WIRELESS N
300MBPS IPV6
COM 3 A

MULTILASER /
MIULTILASER

18 R$ 270,02 R$ 4.860,36 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

INTELBRAS INTELBRAS 18 R$ 270,02 R$ 4.860,36 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

INTELBRAS INTELBRAS 18 R$ 270,02 R$ 4.860,36 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

MW301R MERCUSYS 18 R$ 250,00 R$ 4.500,00 Sim

0033 - SCANNER Especificação : SCANNER com digitalização frente e verso em uma única leitura, com alta velocidade de 70
imagens por minuto, o ciclo de trabalho diário é de 4.000 folhas por dia. Com esse Scanner ES 400 você pode digitalizar páginas
dobradas, crachás e cartões de visita, folhas individuais entre outros, com gramatura de 27 a 413g/m². O painel de controle conta
com 4 botões: detecção de alimentação dupla, modo de escaneamento lento, scan e parar. Com a integração simplificada e os
controladores TWAIN. Fabricado para facilitar o seu dia-a-dia, você pode digitalizar apertando uma tecla, além de digitalizar
diretamente para serviços de armazenamento como: DropBox, Evernote, GoogleDrive etc.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

02/12/2022 -
13:33:51

ES-400 II EPSON 18 R$ 5.000,00 R$ 90.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:13:22

KODAK KODAK 18 R$ 2.967,00 R$ 53.406,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

EPSON EPSON 18 R$ 2.967,54 R$ 53.415,72 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

EPSON EPSON 18 R$ 2.967,54 R$ 53.415,72 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

WorkForce ES-400
II

EPSON 18 R$ 7.000,00 R$ 126.000,00 Sim

0034 - SWITCH 16 PORTAS DE 10-100MBPS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ENOQUE
INFORMATICA LTDA -
ME

16.677.622/0001-
99

01/12/2022 -
10:48:18

TL-SF1016D TP-LINK 18 R$ 300,00 R$ 5.400,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:39:20

TP-LINK TL-
SF1016

TP-LINK TL-
SF1016

18 R$ 275,60 R$ 4.960,80 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
15:31:35

Q+ 4760033 INTELBRAS 18 R$ 649,90 R$ 11.698,20 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:13:55

INTELBRAS INTELBRAS 18 R$ 369,00 R$ 6.642,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

KNUP KNUP 18 R$ 369,21 R$ 6.645,78 Sim
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B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

KNUP KNUP 18 R$ 369,21 R$ 6.645,78 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

TL-SF1016D TP LINK 18 R$ 600,00 R$ 10.800,00 Sim

0035 - SWITCH 24 PORTAS 10-100-1000+2 SFP GERENCIAVEL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ENOQUE
INFORMATICA LTDA -
ME

16.677.622/0001-
99

01/12/2022 -
10:48:33

TL-SG3428 TP-LINK 25 R$ 2.500,00 R$ 62.500,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:39:38

HASIVO S5800W-
24G-4TC

HASIVO S5800W-
24G-4TC

25 R$ 1.944,00 R$ 48.600,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
15:35:39

TL-SG3428 TP-Link 25 R$ 3.000,00 R$ 75.000,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:14:18

INTELBRAS INTELBRAS 25 R$ 645,00 R$ 16.125,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

KNUP KNUP 25 R$ 645,54 R$ 16.138,50 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

KNUP KNUP 25 R$ 645,54 R$ 16.138,50 Sim

M CAVALCANTE
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

32.337.901/0001-
60

05/12/2022 -
08:46:38

TL-SG1024D TP-LINK/TP-LINK 25 R$ 1.399,00 R$ 34.975,00 Sim

0036 - SWITCH 8 PORTAS DE 10-100MBPS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ENOQUE
INFORMATICA LTDA -
ME

16.677.622/0001-
99

01/12/2022 -
10:48:53

LS1008 TP-LINK 19 R$ 200,00 R$ 3.800,00 Sim

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:39:54

MERCUSYS
MS108

MERCUSYS
MS108

19 R$ 84,80 R$ 1.611,20 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
15:39:18

MS108 MERCUSYS BY
TP-LINK

19 R$ 250,00 R$ 4.750,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:17:35

INTELBRAS INTELBRAS 19 R$ 232,00 R$ 4.408,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

KNUP KNUP 19 R$ 232,78 R$ 4.422,82 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

KNUP KNUP 19 R$ 232,78 R$ 4.422,82 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

MS108 MERCUSYS 19 R$ 250,00 R$ 4.750,00 Sim

0037 - TECLADO AMPLIADO E ADAPITADO, Especificação : Teclado Ampliado Baixa Visão E Adaptado Em Braille Para Cego
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:18:13

BRAZIL PC/BPC BRAZIL PC/BPC 58 R$ 94,00 R$ 5.452,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

MULTILASER MULTILASER 58 R$ 94,25 R$ 5.466,50 Sim
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B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

MULTILASER MULTILASER 58 R$ 94,25 R$ 5.466,50 Sim

0038 - TELÃO PROJETOR COM TRIPÉ, Especificação : 100" (4:3)BORDA COR PRETA, PROJEÇÃO CXA 2,03X1,52 M,
MODELO GTTM100
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:18:59

TES TES 13 R$ 1.330,00 R$ 17.290,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

TTVS100 Sumay/Sumay 13 R$ 1.000,00 R$ 13.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:07:08

TELA DE
PROJEÇÃO COM
TRIPÉ RETRÁTIL
- 10

BETEC / BETEC 13 R$ 1.330,02 R$ 17.290,26 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

MULTILASER MULTILASER 13 R$ 1.330,02 R$ 17.290,26 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

MULTILASER MULTILASER 13 R$ 1.330,02 R$ 17.290,26 Sim

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

41.288.529/0001-
30

05/12/2022 -
01:39:02

TTM100VA TES 13 R$ 1.330,00 R$ 17.290,00 Sim

0039 - TRIPÉ PROFISSIONAL VIDEO K2 E SAARA 5KG CABEÇA HIDRAULICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:20:55

TES TES 14 R$ 5.000,00 R$ 70.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

K2Everest K2Everest 14 R$ 550,13 R$ 7.701,82 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

K2Everest K2Everest 14 R$ 550,13 R$ 7.701,82 Sim

0040 - BATERIA ALCALINA 9V PARA MICROFONE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

INTELBRAS INTELBRAS 60 R$ 16,33 R$ 979,80 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

INTELBRAS INTELBRAS 60 R$ 16,33 R$ 979,80 Sim

0041 - CABO DE DADOS SATA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

UNIMEX UNIMEX 61 R$ 8,45 R$ 515,45 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

UNIMEX UNIMEX 61 R$ 8,45 R$ 515,45 Sim

0042 - CABO DE FORÇA PC 1.5M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:40:15

EXBOM Cod.
03497

EXBOM Cod.
03497

62 R$ 10,69 R$ 662,78 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
15:42:43

03497 MIRÃO 62 R$ 34,50 R$ 2.139,00 Sim
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B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

UNIMEX UNIMEX 62 R$ 28,75 R$ 1.782,50 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

UNIMEX UNIMEX 62 R$ 28,75 R$ 1.782,50 Sim

0043 - CABO DE FORÇA PC 1.5M 3X0,75
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:40:34

EXBOM Cod.
03497

EXBOM Cod.
03497

20 R$ 10,69 R$ 213,80 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
15:44:47

03497 MIRÃO 20 R$ 34,50 R$ 690,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

UNIMEX UNIMEX 20 R$ 41,50 R$ 830,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

UNIMEX UNIMEX 20 R$ 41,50 R$ 830,00 Sim

0044 - CABO DE REDE FURUKAWA CAT 06
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

ACESS ACESS 16 R$ 61,40 R$ 982,40 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

ACESS ACESS 16 R$ 61,40 R$ 982,40 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

23400199 FURUKAWA 16 R$ 2.500,00 R$ 40.000,00 Sim

0045 - CABO DE REDE PAR TRANÇADO CAT06 CAIXA COM 305M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:40:57

MEGATRON
CAT6 cod. 2387

MEGATRON
CAT6 cod. 2387

15 R$ 1.262,50 R$ 18.937,50 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
15:53:25

CAT 6 Connect Cable 15 R$ 2.200,00 R$ 33.000,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

CAT6 U/UTP
CAPA SIMPLES

Norphel/Norphel 15 R$ 1.000,00 R$ 15.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

ACESS ACESS 15 R$ 278,05 R$ 4.170,75 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

ACESS ACESS 15 R$ 278,05 R$ 4.170,75 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

CAT6 305M 3D LAN CABLE 15 R$ 2.500,00 R$ 37.500,00 Sim

0046 - CABO DE REDE PAR TRANÇADO CAT5 E CAIXA COM 305M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:41:13

MEGATRON
CAT5 cod. 2301

MEGATRON
CAT5 cod. 2301

20 R$ 895,73 R$ 17.914,60 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
16:00:26

CAT5E Connect Cable 20 R$ 1.900,00 R$ 38.000,00 Sim
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ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

3295 Force Line/Force
Line

20 R$ 700,00 R$ 14.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

ACESS ACESS 20 R$ 180,59 R$ 3.611,80 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

ACESS ACESS 20 R$ 180,59 R$ 3.611,80 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

CAT5e 305M LIFE DATA 20 R$ 2.000,00 R$ 40.000,00 Sim

0047 - CABO USB PARA IMPRESSORAS, ESPECIFICAÇÃO : PARA IMPRESSORA PARALELA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
16:02:23

LEY-1550 Lehmox 63 R$ 29,90 R$ 1.883,70 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:07:50

CABO PARA
IMPRESSORA
USB A 2.0
MACHO PAR

PC YES / PC YES 63 R$ 36,91 R$ 2.325,33 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

ELGIN ELGIN 63 R$ 36,91 R$ 2.325,33 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

ELGIN ELGIN 63 R$ 36,91 R$ 2.325,33 Sim

0048 - CABO VGA PARA PC`S
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:41:30

TOMATE MVG-
1002

TOMATE MVG-
1002

61 R$ 11,66 R$ 711,26 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
16:05:30

LEY-215 LEHMOX 61 R$ 39,90 R$ 2.433,90 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:08:14

CABO DE VIDEO
VGA 15 PINOS
MACHO PARA VG

PC YES / PC YES 61 R$ 47,41 R$ 2.892,01 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

ELGIN ELGIN 61 R$ 47,41 R$ 2.892,01 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

ELGIN ELGIN 61 R$ 47,41 R$ 2.892,01 Sim

0049 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL C/ TN 410/420/450, Especificação : utilizado nos modelos: MFC-7360N MFC7360
MFC-7360, DCP-7065DN DCP7065 DCP-7065, MFC7860DW MFC-7860DW MFC7860 MFC-7860, HL-2240 HL2240D HL-2240D,
HL-2270DW HL2270 HL-2270, HL-2130 HL2130, DCP7055 DCP-7055, MFC7460DN MFC-7460DN MFC7460 MFC-7460, HL2230
HL-2230, HL2220, HL-2220, HL7060 HL-7060, HL2132 HL-2132, HL2210 HL-2210, HL2250 HL-2250, DCP7066 DCP-7066
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:13

TN410/420/450 MTSI Compatível 50 R$ 200,00 R$ 10.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

PREMIUM PREMIUM 50 R$ 77,00 R$ 3.850,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

PREMIUM PREMIUM 50 R$ 77,00 R$ 3.850,00 Sim

0050 - CARTUCHO DE TONER TN-2370 ORIGINAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:13

TN2370 BROTHER 41 R$ 500,00 R$ 20.500,00 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

02/12/2022 -
11:58:11

TB-2370 BROTHER 41 R$ 450,00 R$ 18.450,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

PREMIUM PREMIUM 41 R$ 74,16 R$ 3.040,56 Sim
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B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

PREMIUM PREMIUM 41 R$ 74,16 R$ 3.040,56 Sim

0051 - CARTUCHO DE TONER TN-3332 TN-3382 ORIGINAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:13

TN3332/3382 BROTHER 55 R$ 600,00 R$ 33.000,00 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

02/12/2022 -
12:00:03

TN 3332 BROTHER 55 R$ 520,00 R$ 28.600,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

PREMIUM PREMIUM 55 R$ 93,30 R$ 5.131,50 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

PREMIUM PREMIUM 55 R$ 93,30 R$ 5.131,50 Sim

0052 - CARTUCHO DE TONER TN-450 ORIGINAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:12

TN450 BROTHER 34 R$ 900,00 R$ 30.600,00 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

02/12/2022 -
12:01:09

TN-450 BROTHER 34 R$ 515,00 R$ 17.510,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

PREMIUM PREMIUM 34 R$ 117,33 R$ 3.989,22 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

PREMIUM PREMIUM 34 R$ 117,33 R$ 3.989,22 Sim

0053 - CILINDRO BROTHER DR420
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:12

DR420 MTSI Compatível 43 R$ 300,00 R$ 12.900,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

BHOTHER BHOTHER 43 R$ 457,67 R$ 19.679,81 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

BHOTHER BHOTHER 43 R$ 457,67 R$ 19.679,81 Sim

0054 - CILINDRO BROTHER TN2340/2370/660HL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:13

DR2340/2370 MTSI Compatível 50 R$ 300,00 R$ 15.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

BHOTHER BHOTHER 50 R$ 355,33 R$ 17.766,50 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

BHOTHER BHOTHER 50 R$ 355,33 R$ 17.766,50 Sim

0055 - CILINDRO DR 420, DR410, DR450, Especificação : PARA USO NO TONER TN-410,TN-420,TN-450. TN-2370
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:13

DR410/420/450 MTSI Compatível 50 R$ 300,00 R$ 15.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

PREMIUM PREMIUM 50 R$ 72,55 R$ 3.627,50 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

PREMIUM PREMIUM 50 R$ 72,55 R$ 3.627,50 Sim

0056 - CILINDRO DR2340, Especificação : PARA USO NO TONER TN 2340 TN 2370
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:12

DR2340 MTSI Compatível 32 R$ 300,00 R$ 9.600,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

PREMIUM PREMIUM 32 R$ 100,00 R$ 3.200,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

PREMIUM PREMIUM 32 R$ 100,00 R$ 3.200,00 Sim

0057 - CONECTOR RJ45 CAT5 E PACOTE COM 100 UNIDADES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
16:08:07

RJ456 DEX 16 R$ 59,90 R$ 958,40 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

EXTENDER EXTENDER 16 R$ 16,73 R$ 267,68 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

EXTENDER EXTENDER 16 R$ 16,73 R$ 267,68 Sim

0058 - DISCO RIGIDO 1TB, 3,5 SATA 6GB/S 7.200 RPM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:41:59

SEAGATE
ST1000DM003

SEAGATE
ST1000DM003

42 R$ 365,47 R$ 15.349,74 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
16:12:22

DT01ABA100V Toshiba 42 R$ 399,90 R$ 16.795,80 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

SATA SATA 42 R$ 345,38 R$ 14.505,96 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

SATA SATA 42 R$ 345,38 R$ 14.505,96 Sim

0059 - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS BIVOLT
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:42:17

MEGATRON 6
TOMADAS

MEGATRON 6
TOMADAS

43 R$ 31,32 R$ 1.346,76 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
16:13:23

33 MEGATRON 43 R$ 79,90 R$ 3.435,70 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

80500067 Force Line/Force
Line

43 R$ 500,00 R$ 21.500,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

MULTICRAFT MULTICRAFT 43 R$ 41,00 R$ 1.763,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

MULTICRAFT MULTICRAFT 43 R$ 41,00 R$ 1.763,00 Sim

0060 - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PROFISSIONAIS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:42:36

MEGATRON 6
TOMADAS

MEGATRON 6
TOMADAS

76 R$ 31,32 R$ 2.380,32 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

FL-61BK C3 Tech/Coleção 76 R$ 100,00 R$ 7.600,00 Sim
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B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

MULTICRAFT MULTICRAFT 76 R$ 70,83 R$ 5.383,08 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

MULTICRAFT MULTICRAFT 76 R$ 70,83 R$ 5.383,08 Sim

0061 - FONTE ALIMENTAÇÃO 350W BIVOLT 115V/230V(12V)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:42:56

KNUP KP-526 KNUP KP-526 46 R$ 132,68 R$ 6.103,28 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

PS-350 C3 Tech/Coleção 46 R$ 300,00 R$ 13.800,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

NOBRAND NOBRAND 46 R$ 103,89 R$ 4.778,94 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

NOBRAND NOBRAND 46 R$ 103,89 R$ 4.778,94 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:49

KP-526 KNUP 46 R$ 300,00 R$ 13.800,00 Sim

0062 - FONTE ATX 800W REAL GAMEMAX GM800
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:43:11

MYMAX FP850W MYMAX FP850W 33 R$ 872,00 R$ 28.776,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

NOBRAND NOBRAND 33 R$ 169,54 R$ 5.594,82 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

NOBRAND NOBRAND 33 R$ 169,54 R$ 5.594,82 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

GM800 GAMEMAX 33 R$ 1.500,00 R$ 49.500,00 Sim

0063 - FONTE SATA ATX 400W 24 PINOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:43:31

FONENG HDW-
004

FONENG HDW-
004

45 R$ 171,20 R$ 7.704,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

KP-532 Knup/Knup 45 R$ 200,00 R$ 9.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:08:53

FONTE POWER
STATION
MANUAL 500W

POWER STATION
/ POWER
STATION

45 R$ 157,60 R$ 7.092,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

NOBRAND NOBRAND 45 R$ 157,60 R$ 7.092,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

NOBRAND NOBRAND 45 R$ 157,60 R$ 7.092,00 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

KP-532 KNUP 45 R$ 400,00 R$ 18.000,00 Sim

0064 - FONTE SATA REAL ATX 500W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 36 de 486

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:43:49

FONENG HDW-
004

FONENG HDW-
004

106 R$ 171,20 R$ 18.147,20 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

KP-522 Knup/Knup 106 R$ 200,00 R$ 21.200,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:09:13

FONTE POWER
STATION
MANUAL 500W

POWER STATION
/ POWER
STATION

106 R$ 157,60 R$ 16.705,60 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

NOBRAND NOBRAND 106 R$ 157,60 R$ 16.705,60 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

NOBRAND NOBRAND 106 R$ 157,60 R$ 16.705,60 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

HDW-0002 FONENG 106 R$ 450,00 R$ 47.700,00 Sim

0065 - KIT 4 TINTAS COLORIDA UNIVERSAL CMYK 500ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

VALEJET VALEJET 130 R$ 193,78 R$ 25.191,40 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

VALEJET VALEJET 130 R$ 193,78 R$ 25.191,40 Sim

0066 - KIT TINTA COLORIDA ORIGINAL L5190
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:12

T544 EPSON 100 R$ 400,00 R$ 40.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

VALEJET VALEJET 100 R$ 150,00 R$ 15.000,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

VALEJET VALEJET 100 R$ 150,00 R$ 15.000,00 Sim

0067 - KIT TINTA COLORIDA ORIGINAL L395
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:13

T664 EPSON 87 R$ 400,00 R$ 34.800,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

VALEJET VALEJET 87 R$ 150,00 R$ 13.050,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

VALEJET VALEJET 87 R$ 150,00 R$ 13.050,00 Sim

0068 - KIT TINTA COLORIDA ORIGINAL L4160
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:13

T504 EPSON 43 R$ 400,00 R$ 17.200,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

VALEJET VALEJET 43 R$ 150,00 R$ 6.450,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

VALEJET VALEJET 43 R$ 150,00 R$ 6.450,00 Sim

0069 - KIT TINTA COLORIDA ORIGINAL L3150
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:13

T554 EPSON 82 R$ 600,00 R$ 49.200,00 Sim
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B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

VALEJET VALEJET 82 R$ 150,00 R$ 12.300,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

VALEJET VALEJET 82 R$ 150,00 R$ 12.300,00 Sim

0070 - MEMORIA DDR4 4GB 2133 MHZ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:44:15

STROND 4GB
DDR4 2133
DESKTOP 1.2V

STROND 4GB
DDR4 2133
DESKTOP 1.2V

59 R$ 152,34 R$ 8.988,06 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

02/12/2022 -
09:58:32

Indilinx Indilinx 59 R$ 220,00 R$ 12.980,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
16:16:52

DDR4 4GB Macroway 59 R$ 299,90 R$ 17.694,10 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

04/12/2022 -
19:30:12

HKED4041BAA1D0ZA1HIKVISION 59 R$ 282,00 R$ 16.638,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:09:39

Memória Kingston
4GB DDR4
2666MHz

KINGSTON /
KINGSTON

59 R$ 282,19 R$ 16.649,21 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

GOLDENTEC GOLDENTEC 59 R$ 282,19 R$ 16.649,21 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

GOLDENTEC GOLDENTEC 59 R$ 282,19 R$ 16.649,21 Sim

LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA
DANTAS 86135783220

42.726.388/0001-
52

05/12/2022 -
00:31:06

MEMORIA DDR4
4GB 2133 MHZ

KINGSTON 59 R$ 230,00 R$ 13.570,00 Sim

0071 - MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:44:35

STROND 8GB
DDR3 1600
DESKTOP 1.5V

STROND 8GB
DDR3 1600
DESKTOP 1.5V

53 R$ 157,72 R$ 8.359,16 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

02/12/2022 -
09:59:09

Indilinx Indilinx 53 R$ 250,00 R$ 13.250,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
16:47:54

UP1600 UP Gamer 53 R$ 310,00 R$ 16.430,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

04/12/2022 -
19:30:53

PM081600D3 PCYES 53 R$ 253,00 R$ 13.409,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:10:11

MEMÓRIA
KINGSTON 8GB
1600MHZ DDR3

KINGSTON /
KINGSTON

53 R$ 253,94 R$ 13.458,82 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

GOLDENTEC GOLDENTEC 53 R$ 253,94 R$ 13.458,82 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

GOLDENTEC GOLDENTEC 53 R$ 253,94 R$ 13.458,82 Sim

LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA
DANTAS 86135783220

42.726.388/0001-
52

05/12/2022 -
00:30:12

MEMORIA DDR3
8GB 1600MHZ

KINGSTON 53 R$ 250,00 R$ 13.250,00 Sim

0072 - MEMÓRIA RAM 8GB DDR4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:44:50

STROND 8GB
DDR4 2133
DESKTOP 1.2V

STROND 8GB
DDR4 2133
DESKTOP 1.2V

59 R$ 238,95 R$ 14.098,05 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

02/12/2022 -
09:59:30

Indilinx Indilinx 59 R$ 330,00 R$ 19.470,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
16:51:37

8GB 2400 Macroway 59 R$ 459,90 R$ 27.134,10 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

04/12/2022 -
19:31:53

KF432C16BB/8 KINGSTON 59 R$ 398,00 R$ 23.482,00 Sim
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MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:10:32

Memoria Kingston
Ddr4 8gb 2666

KINGSTON /
KINGSTON

59 R$ 398,67 R$ 23.521,53 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

GOLDENTEC GOLDENTEC 59 R$ 398,67 R$ 23.521,53 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

GOLDENTEC GOLDENTEC 59 R$ 398,67 R$ 23.521,53 Sim

LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA
DANTAS 86135783220

42.726.388/0001-
52

05/12/2022 -
00:32:06

MEMÓRIA RAM
8GB DDR4

KINGSTON 59 R$ 300,00 R$ 17.700,00 Sim

0073 - PLACA DE REDE PCI EXPRESS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:45:06

KNUP KP-T90B KNUP KP-T90B 14 R$ 53,50 R$ 749,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
16:53:48

DP-01 Dex 14 R$ 159,90 R$ 2.238,60 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TAICON TAICON 14 R$ 150,00 R$ 2.100,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TAICON TAICON 14 R$ 150,00 R$ 2.100,00 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

MGLANE-JEN MYMAX 14 R$ 150,00 R$ 2.100,00 Sim

0074 - PLACA DE SOM PCI EXPRESS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TAICON TAICON 14 R$ 220,67 R$ 3.089,38 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TAICON TAICON 14 R$ 220,67 R$ 3.089,38 Sim

0075 - PLACA DE VIDEO AUS GEFORCE GTX 1050,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TAICON TAICON 13 R$ 240,00 R$ 3.120,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TAICON TAICON 13 R$ 240,00 R$ 3.120,00 Sim

0076 - PLACA DE VÍDEO GEFORCE GTX 1050 2GB DDR5 128BITS-PH-GTX1050-2GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TAICON TAICON 25 R$ 240,00 R$ 6.000,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TAICON TAICON 25 R$ 240,00 R$ 6.000,00 Sim

0077 - PLACA DE VIDEO VGA NVIDIA ASSUS GEFORCE GTX 1050 TI 4GB EXPEDITION GDDR5 Especificação : PLACA DE
VIDEO VGA NVIDIA ASSUS GEFORCE GTX 1050 TI 4GB EXPEDITION GDDR5, Especificação : PLACA DE VIDEO VGA
NVIDIA ASSUS GEFORCE GTX 1050 Ti 4GB EXPEDITION GDDR5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TAICON TAICON 14 R$ 398,95 R$ 5.585,30 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TAICON TAICON 14 R$ 398,95 R$ 5.585,30 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

NE5105T018G1-
1070F

GAINWARD 14 R$ 1.800,00 R$ 25.200,00 Sim

0078 - PLACA DE VIDEO VGA NVIDIA GALAX GEFORCE GT 1030 2GB DDR5 64BITS
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TAICON TAICON 21 R$ 399,47 R$ 8.388,87 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TAICON TAICON 21 R$ 399,47 R$ 8.388,87 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

NEC103000646-
1082F

GAINWARD 21 R$ 1.500,00 R$ 31.500,00 Sim

0079 - PLACA DE VIDEO VGA NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI 4GB EXPEDITION GDDR5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TAICON TAICON 16 R$ 425,81 R$ 6.812,96 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TAICON TAICON 16 R$ 425,81 R$ 6.812,96 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

NE5105T018G1-
1070F

GAINWARD 16 R$ 1.800,00 R$ 28.800,00 Sim

0080 - PLACA MAE COM SUPORT A PROCESSADOR 1155 DUAL CORE CELERON Especificação : PLACA MAE COM
SUPORT A PROCESSADOR 1155 DUAL CORE CELERON SUPORTE DE MEMORIA DDR 31600, 1333, 1066 mhz
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:45:37

STROND KP-H61 STROND KP-H61 9 R$ 305,66 R$ 2.750,94 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:11:07

PLACA MÃE BRX
H61

BRX / BRX
GAMER

9 R$ 471,65 R$ 4.244,85 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TAICON TAICON 9 R$ 471,65 R$ 4.244,85 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TAICON TAICON 9 R$ 471,65 R$ 4.244,85 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

KP-H61 KNUP 9 R$ 800,00 R$ 7.200,00 Sim

0081 - PLACA MAE COM SUPORT A PROCESSADOR 1155 INTEL PENTIUN, Especificação : PLACA MAE COM SUPORT A
PROCESSADOR 1155 INTEL PENTIUN, SUPORTE DE MEMÓRIA DDR 31600, 1333, 1066 mhz
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:46:00

STROND KP-H61 STROND KP-H61 50 R$ 305,66 R$ 15.283,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:11:33

PLACA MÃE BRX
H61

BRX / BRX
GAMER

50 R$ 471,65 R$ 23.582,50 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TAICON TAICON 50 R$ 471,65 R$ 23.582,50 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TAICON TAICON 50 R$ 471,65 R$ 23.582,50 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

KP-H61 KNUP 50 R$ 800,00 R$ 40.000,00 Sim

0082 - PLACA MAE GA-B250M-GARMING 3
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TAICON TAICON 50 R$ 442,95 R$ 22.147,50 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TAICON TAICON 50 R$ 442,95 R$ 22.147,50 Sim

0083 - PLACA MÃE SOCKET LGA1151, Especificação : pacidade máxima suportada da memória RAM 32 GB Chipset Intel H110
Socket Socket 1151,Skylake Slots de expansão 1 x PCI Express x16,2 x PCI Express x1 Processador Não Aplicações PC Tipo de
memória RAM DDR4 Descrição LEIA COM ATENÇÃO TODO O ANÚNCIO ANTES DE FINALIZAR A COMPRA! - Suporte para
processadores: Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron de 6º e 7º geração - Produto original, novo e lacrado - Com nota
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fiscal - Postagem rápida! No máximo no próximo dia útil - Garantia do fornecedor de 12 meses Processador: Soquete 1151 - Intel
Skylake Chipset: Intel® H110 Express Chipset Memória DDR 4: Suporta DDR4 2133MHz 2 Soquetes UDIMM Dual Channel Até
32GB de memória Slots de Expansão: - 1 x slot PCI Express x16, em execução em x16 * (Todos os slots PCI Express estão em
conformidade com o padrão PCI Express 3.0.) - 2 x slot PCI Express x1 * (Todos os slots PCI Express estão em conformidade
com o padrão PCI Express 2.0.) Rede: Gigabit 10/100/1000: Chip LAN PHY RTL 8111H (Gbe) Storage: Intel PCH SATA (6Gb/s):
4 conectores Áudio: Realtek ALC887 Suporta o padrão Azalia 7.1 Canais USB 3.0: Total: 4 portas 2 portas frontais 2 portas
traseiras ( 1 porta via cabo opcional ) USB 2.0: Total 4 portas 4 portas frontais ( 2 via cabo opcional ) Dispositivo de Alarme:
Buzzer on board Painel Traseiro: 1 porta PS/2 Teclado/Mouse 1 porta VGA 1 porta HDMI 1 porta RJ45 +2 portas USB 3.0 2
portas USB 2.0 3 conectores de áudio (Line-in, Line-out e Mic-in) Conectores On Board: S/P DIF out CPU fan (4 pinos) Chassis
fan (3 pinos) Intel Front Panel (2 x 5 pinos) Azalia Analog Front Audio (2x 5 pinos) ATX (24 pinos) ATX 12V (4 pinos) Clear
CMOS/RTC TPM/TCM ( 2 x 10 pinos) USB 2.0 USB 3.0 Formato: uATX 22.6cm x 17.4cm BIOS: SPI 64Mb (AMI) Características
Especiais: Todos os capacitores sólidos Itens inclusos: - Placa mãe - Espelho - Cabo SATA - CD de Instalação
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:46:21

STROND KP-
H110

STROND KP-
H110

43 R$ 460,53 R$ 19.802,79 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TAICON TAICON 43 R$ 489,00 R$ 21.027,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TAICON TAICON 43 R$ 489,00 R$ 21.027,00 Sim

0084 - TONER PRETO TN-3332 TN-3382, Especificação : DCP8112DN DCP-8112DN, HL5452DN HL-5452DN, HL5472DW HL-
5472DW, DCP8152DN DCP-8152DN, MFC8512DN MFC-8512DN.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:12

TN3332 MTSI Compatível 84 R$ 200,00 R$ 16.800,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

04/12/2022 -
14:00:59

TN3332 FASTPRINTER/IMPORTADO 84 R$ 60,00 R$ 5.040,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

PREMIUM PREMIUM 84 R$ 85,90 R$ 7.215,60 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

PREMIUM PREMIUM 84 R$ 85,90 R$ 7.215,60 Sim

0085 - TONER REFIL PARA IMPRESSORA BROTHER UNIVERSAL, Especificação : Pó de toner, tipo tonalizador universal
embalagem com bico dosador, produto novo lacrado e pronto e pronto para uso. Compatível para toner de Brother TN 330,
TN350,TN360, TN410,TN420,TN450,TN550,TN520,TN580,TN620,TN650,TN750,TN780, TN3332,TN3382, TN3392,
TN1060,TN2340, TN2370, TN850, TN880, TN3442, TN3470, TN3472. Pacote contendo 1kg. Com garantia de 1 ano contra
defeito de fabricação.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

04/12/2022 -
14:01:39

PÓ BROTHER FASTPRINTER/IMPORTADO 71 R$ 278,00 R$ 19.738,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

PREMIUM PREMIUM 71 R$ 91,00 R$ 6.461,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

PREMIUM PREMIUM 71 R$ 91,00 R$ 6.461,00 Sim

0086 - ESTABILIZADOR DE 300VA BIVOLT, Especificação : Modelo bivolt: entrada 115/127/220V~ e saída 115V~. Proteção
Contra Surtos de tensao. Sub/sobretensao de rede elétrica com desligamento e rearme automático. Sobreaquecimento com
desligamento automático. Sobrecarga.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:56:36

SIDEWAY300VA RAGTECH/ 29 R$ 202,00 R$ 5.858,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:22:04

LACERDA LACERDA 29 R$ 500,00 R$ 14.500,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

ES-300VA Coletek/Coleção 29 R$ 200,00 R$ 5.800,00 Sim
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MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:11:59

POWEREST 300
BIVOLT 4T SAIDA
115V

TS SHARA / TS
SHARA

29 R$ 500,00 R$ 14.500,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

XBOX XBOX 29 R$ 500,00 R$ 14.500,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

XBOX XBOX 29 R$ 500,00 R$ 14.500,00 Sim

WEB TECNOLOGIA
LTDA

47.400.801/0001-
08

05/12/2022 -
08:39:03

9101 ts shara 29 R$ 250,00 R$ 7.250,00 Sim

0087 - "IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Especificação : "IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL jato de Tinta - Colorida, com
sistema WI-FI, scaner e copiadora, com reservatório lateral de tinta (tanque de tinta), bivolt.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:46:46

EPSON
ECOTANK L3250

EPSON
ECOTANK L3250

30 R$ 2.289,60 R$ 68.688,00 Sim

BRAVAR COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

34.822.886/0001-
70

02/12/2022 -
09:57:43

EPSON L 3250 EPSON 30 R$ 1.735,52 R$ 52.065,60 Sim

LFN - COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

10.639.199/0001-
56

02/12/2022 -
12:02:02

DCT T420W BROTHER 30 R$ 1.500,00 R$ 45.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:57:01

ECOTANKL6270 EPSON/ 30 R$ 6.199,98 R$ 185.999,40 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:22:37

BROTHER BROTHER 30 R$ 4.090,00 R$ 122.700,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:12:33

Impressora
Multifuncional
Tanque de Tint

EPSON / EPSON 30 R$ 4.090,17 R$ 122.705,10 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

EPSON EPSON 30 R$ 4.090,17 R$ 122.705,10 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

EPSON EPSON 30 R$ 4.090,17 R$ 122.705,10 Sim

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

41.288.529/0001-
30

05/12/2022 -
01:39:40

L3250 EPSON 30 R$ 4.090,00 R$ 122.700,00 Sim

M CAVALCANTE
COMERCIO DE
MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
EIRELI

32.337.901/0001-
60

05/12/2022 -
08:46:38

L3250 EPSON/EPSON 30 R$ 1.899,00 R$ 56.970,00 Sim

0088 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 8GB 1TB TELA LED HD 14"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TIAGO PIZZATTO 37.090.234/0001-
87

02/12/2022 -
10:59:42

a514 acer 18 R$ 4.752,00 R$ 85.536,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:57:25

3A315 I5 ACER ASPIRE 18 R$ 7.324,00 R$ 131.832,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

03/12/2022 -
20:23:01

LENOVO LENOVO 18 R$ 5.500,00 R$ 99.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:12:55

NOTEBOOK
INTEL CORE I5
8GB 1TB

ASUS / ASUS 18 R$ 5.500,00 R$ 99.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

POSITIVO POSITIVO 18 R$ 5.500,00 R$ 99.000,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

POSITIVO POSITIVO 18 R$ 5.500,00 R$ 99.000,00 Sim

WEB TECNOLOGIA
LTDA

47.400.801/0001-
08

05/12/2022 -
08:43:32

452 compaq 18 R$ 4.000,00 R$ 72.000,00 Sim

0089 - MEMORIA DDR3 8GB 1333MHZ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:47:12

STROND 8GB
DDR3 1333
DESKTOP 1.5V

STROND 8GB
DDR3 1333
DESKTOP 1.5V

30 R$ 152,67 R$ 4.580,10 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

02/12/2022 -
10:00:01

Indilinx Indilinx 30 R$ 200,00 R$ 6.000,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
16:58:24

MV13N9/8 Macrovip 30 R$ 389,90 R$ 11.697,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:13:20

MEMÓRIA
KINGSTON 8GB
1333MHZ DDR3

KINGSTON /
KINGSTON

30 R$ 250,00 R$ 7.500,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

GOLDENTEC GOLDENTEC 30 R$ 250,00 R$ 7.500,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

GOLDENTEC GOLDENTEC 30 R$ 250,00 R$ 7.500,00 Sim

LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA
DANTAS 86135783220

42.726.388/0001-
52

05/12/2022 -
00:33:45

MEMORIA DDR3
8GB 1333MHZ

KINGSTON 30 R$ 300,00 R$ 9.000,00 Sim

0090 - COMPUTADOR CORE I5 QUAD CORE 1.6GHS ATÉ 3.9 GHZ RAM8GB DDR4, Especificação : DISCO R 1T, 7200RPM,
PLACA M~E DUPLA SAIDA DE VIDEOHDMI FULL HD E VGA, 6 CONEXÕES USB4 TRASEIRAS E DUAS FRONTAIS, 5
CONEXÕES DE AUDIO HD
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

44.798.010/0001-
90

02/12/2022 -
13:03:50

BR200 Techno 22 R$ 5.000,00 R$ 110.000,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:57:48

I5 7400 PC FORT 22 R$ 5.042,00 R$ 110.924,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:13:44

COMPUTADOR
BRX i5 6500 8GB
HD 1TB.

BRX / BRX
GAMER

22 R$ 4.691,67 R$ 103.216,74 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

POSITIVO POSITIVO 22 R$ 4.691,67 R$ 103.216,74 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

POSITIVO POSITIVO 22 R$ 4.691,67 R$ 103.216,74 Sim

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

41.288.529/0001-
30

05/12/2022 -
01:40:09

COMPLETO EASY PC 22 R$ 4.691,00 R$ 103.202,00 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

I5 8400 MARCA PROPRIA 22 R$ 4.500,00 R$ 99.000,00 Sim

0091 - MICROFONE SEM FIO, Especificação : Recepção true diversity com 2 antenas, conector XLR balanceado e PIO, potencia
de transmissão de RF:LO power= lmW max/HI power=10mW Max.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

COMERCIAL TRES
ACORDES EIRELI

32.850.995/0001-
76

02/12/2022 -
12:51:56

UH01M LYCO 10 R$ 1.100,00 R$ 11.000,00 Sim

CARVALHO MIRANDA
EMPREENDIMENTOS
EIRELI

11.502.318/0001-
97

03/12/2022 -
10:40:36

DW-602 DYLAN 10 R$ 1.200,00 R$ 12.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

LELONG LELONG 10 R$ 302,90 R$ 3.029,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

LELONG LELONG 10 R$ 302,90 R$ 3.029,00 Sim

0092 - CONECTORES RJ 45 PACOTE C/10
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

EXTENDER EXTENDER 22 R$ 38,63 R$ 849,86 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

EXTENDER EXTENDER 22 R$ 38,63 R$ 849,86 Sim

0093 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, 8GB, 1TB, MONITOR 15,6"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Teczap Comércio e
Distribuição Ltda

08.619.872/0001-
44

02/12/2022 -
14:46:06

TZ SUPER TECZAP 23 R$ 5.000,00 R$ 115.000,00 Sim
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SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:58:15

I5 2500 PC FORT 23 R$ 3.654,00 R$ 84.042,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

04/12/2022 -
19:33:00

i5-14 2022 WORKSTATION 23 R$ 5.515,00 R$ 126.845,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:14:21

COMPUTADOR
BRX
PROCESSADOR
CORE I5 650 M

BRX / BRX
GAMER

23 R$ 5.515,00 R$ 126.845,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

POSITIVO POSITIVO 23 R$ 5.515,00 R$ 126.845,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

POSITIVO POSITIVO 23 R$ 5.515,00 R$ 126.845,00 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

I5 2400 /
MLP185HDMI

MARCA PROPRIA
/ PC TOP

23 R$ 4.000,00 R$ 92.000,00 Sim

0094 - TECLADO Especificação : tipo slim preto, usb
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:47:35

5+ COD. 015-0041 5+ COD. 015-0041 320 R$ 35,70 R$ 11.424,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:01:38

BPC-8236 BRAZILPC 320 R$ 89,90 R$ 28.768,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

KB-15 C3 Tech/Coleção 320 R$ 100,00 R$ 32.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:14:49

TECLADO SLIM
MULTIMIDIA
TECLAS
REDONDAS

VINIK / VINIK 320 R$ 74,18 R$ 23.737,60 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

MULTILASER MULTILASER 320 R$ 74,18 R$ 23.737,60 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

MULTILASER MULTILASER 320 R$ 74,18 R$ 23.737,60 Sim

0095 - MONITOR 18,5" LED
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

METDATA
TECNOLOGIA DA
INFORMACAO EIRELI

28.584.157/0003-
92

02/12/2022 -
13:36:23

V206HQL Abi ACER 7 R$ 1.100,00 R$ 7.700,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:58:39

E 195 CONCORDIA 7 R$ 934,00 R$ 6.538,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:04:16

MLP185HDMI PCTOP 7 R$ 1.600,00 R$ 11.200,00 Sim

E.R.Koch & Cia Ltda 02.215.552/0001-
42

04/12/2022 -
21:55:44

Concórdia E195 Concórdia E195 7 R$ 1.000,00 R$ 7.000,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

MO6001 Hayom/Hayom 7 R$ 1.000,00 R$ 7.000,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:15:07

MONITOR LED
19"

BRX / BRX
GAMER

7 R$ 962,88 R$ 6.740,16 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

POSITIVO POSITIVO 7 R$ 962,88 R$ 6.740,16 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

POSITIVO POSITIVO 7 R$ 962,88 R$ 6.740,16 Sim

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

41.288.529/0001-
30

05/12/2022 -
01:40:42

18,5 HQ 7 R$ 962,00 R$ 6.734,00 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

MLP185HDMI PC TOP 7 R$ 900,00 R$ 6.300,00 Sim

WEB TECNOLOGIA
LTDA

47.400.801/0001-
08

05/12/2022 -
08:53:57

e195 concordia 7 R$ 750,00 R$ 5.250,00 Sim
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0096 - NOTEBOOK I3 1TB MEMÓRIA RAM 8GB DDR4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

TIAGO PIZZATTO 37.090.234/0001-
87

02/12/2022 -
11:01:24

Ideapad 3i lenovo 2 R$ 4.140,00 R$ 8.280,00 Sim

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
12:59:52

NP550 SANSUNG 2 R$ 6.038,00 R$ 12.076,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:15:27

NOTEBOOK I3
1TB MEMÓRIA
RAM 8GB

ASUS / ASUS 2 R$ 5.070,33 R$ 10.140,66 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

DELL DELL 2 R$ 5.070,33 R$ 10.140,66 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

DELL DELL 2 R$ 5.070,33 R$ 10.140,66 Sim

R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

41.288.529/0001-
30

05/12/2022 -
01:41:09

A315-56-36DB ACER 2 R$ 5.070,00 R$ 10.140,00 Sim

0097 - MEMÓRIA DDR 3 4GB 1333 MHZ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:47:54

STROND 4GB
DDR3 1333
DESKTOP 1.5V

STROND 4GB
DDR3 1333
DESKTOP 1.5V

16 R$ 89,80 R$ 1.436,80 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

02/12/2022 -
10:00:27

Indilinx Indilinx 16 R$ 180,00 R$ 2.880,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:22:17

GLD3D1333/4 Goline 16 R$ 270,00 R$ 4.320,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:15:50

Memória DDR3
4GB 1333MHz
Kingston

KINGSTON /
KINGSTON

16 R$ 176,16 R$ 2.818,56 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

GOLDENTEC GOLDENTEC 16 R$ 176,16 R$ 2.818,56 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

GOLDENTEC GOLDENTEC 16 R$ 176,16 R$ 2.818,56 Sim

LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA
DANTAS 86135783220

42.726.388/0001-
52

05/12/2022 -
00:34:13

MEMÓRIA DDR 3
4GB 1333 MHZ

KINGSTON 16 R$ 150,00 R$ 2.400,00 Sim

0098 - MEMÓRIA DDR 3 4GB 1600 MHZ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:48:10

STROND 4GB
DDR3 1600
DESKTOP 1.5V

STROND 4GB
DDR3 1600
DESKTOP 1.5V

22 R$ 89,80 R$ 1.975,60 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

02/12/2022 -
10:00:45

Indilinx Indilinx 22 R$ 190,00 R$ 4.180,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:21:39

GLD3D1600/4 Goline 22 R$ 240,00 R$ 5.280,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:16:09

Memória DDR3
4GB 1600MHz
Kingston

KINGSTON /
KINGSTON

22 R$ 158,50 R$ 3.487,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

GOLDENTEC GOLDENTEC 22 R$ 158,50 R$ 3.487,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

GOLDENTEC GOLDENTEC 22 R$ 158,50 R$ 3.487,00 Sim

LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA
DANTAS 86135783220

42.726.388/0001-
52

05/12/2022 -
00:34:42

MEMÓRIA DDR 3
4GB 1600 MHZ

KINGSTON 22 R$ 150,00 R$ 3.300,00 Sim

0099 - ALICATE PARA CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:26:51

KP-AL0001 Knup 6 R$ 89,90 R$ 539,40 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TOZZ TOZZ 6 R$ 64,88 R$ 389,28 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TOZZ TOZZ 6 R$ 64,88 R$ 389,28 Sim

0100 - ALICATE PARA CRIPAR MULTITOC TC-210C RJ45
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TOZZ TOZZ 10 R$ 129,65 R$ 1.296,50 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TOZZ TOZZ 10 R$ 129,65 R$ 1.296,50 Sim

0101 - MEMORIA DDR2 4GB 800MHZ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

GOLDENTEC GOLDENTEC 10 R$ 150,41 R$ 1.504,10 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

GOLDENTEC GOLDENTEC 10 R$ 150,41 R$ 1.504,10 Sim

0102 - PLACA DE VIDEO NVIDIA GTX 750 TI 2GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TAICON TAICON 5 R$ 526,32 R$ 2.631,60 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TAICON TAICON 5 R$ 526,32 R$ 2.631,60 Sim

0103 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR FULL HD 21.5 Especificação : PROCESSADOR CORE I7, SSD DE 240GB,
MEMÓRIA RAM DDR4 DE 16GB, MONITOR FULL HD 21.5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA
- EPP

30.313.649/0001-
23

03/12/2022 -
13:00:29

I7 4790 PC FORT 90 R$ 4.516,00 R$ 406.440,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:16:43

COMPUTADOR
COMPLETO BRX

BRX / BRX
GAMER

90 R$ 5.443,33 R$ 489.899,70 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

POSITIVO POSITIVO 90 R$ 5.443,33 R$ 489.899,70 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

POSITIVO POSITIVO 90 R$ 5.443,33 R$ 489.899,70 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:50

I7 6700 /
MLP215HDMI

ARCA PROPRIA /
PC TOP

90 R$ 7.000,00 R$ 630.000,00 Sim

0104 - KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:48:38

C3 PlUS K-
W11BKV2

C3 PlUS K-
W11BKV2

180 R$ 87,05 R$ 15.669,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:30:45

BPC-5271/17 BRAZILPC 180 R$ 169,90 R$ 30.582,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:17:03

KIT TECLADO E
MOUSE SEM FIO
DYNAMIC

VINIK / VINIK 180 R$ 124,53 R$ 22.415,40 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

MULTILASER MULTILASER 180 R$ 124,53 R$ 22.415,40 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

MULTILASER MULTILASER 180 R$ 124,53 R$ 22.415,40 Sim
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0105 - SSD DE 240GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:49:00

STROND SSD
SATA 240GB
S201

STROND SSD
SATA 240GB
S201

120 R$ 164,26 R$ 19.711,20 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

02/12/2022 -
10:01:26

INDS325S240GB Indilinx 120 R$ 280,00 R$ 33.600,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:33:09

SD250-240GN Afox 120 R$ 355,00 R$ 42.600,00 Sim

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

04/12/2022 -
19:35:35

P4-240 KINGSPEC 120 R$ 318,00 R$ 38.160,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:17:24

Hd Ssd Kingston
240gb Sata 3

KINGSTON /
KINGSTON

120 R$ 318,19 R$ 38.182,80 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

OMY OMY 120 R$ 318,19 R$ 38.182,80 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

OMY OMY 120 R$ 318,19 R$ 38.182,80 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:51

MV240GB MACROVIP 120 R$ 400,00 R$ 48.000,00 Sim

0106 - BATERIA DE 3V CR 2032 PARA COMPUTADOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:34:30

CR2032 SUNCOM 120 R$ 6,99 R$ 838,80 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

INTELBRAS INTELBRAS 120 R$ 233,33 R$ 27.999,60 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

INTELBRAS INTELBRAS 120 R$ 233,33 R$ 27.999,60 Sim

0107 - TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:36:43

01978 Exbom 36 R$ 110,00 R$ 3.960,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

MULTILASER MULTILASER 36 R$ 39,00 R$ 1.404,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

MULTILASER MULTILASER 36 R$ 39,00 R$ 1.404,00 Sim

LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

44.227.505/0001-
69

05/12/2022 -
03:24:51

AI1014 Hayom 36 R$ 230,00 R$ 8.280,00 Sim

0108 - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM BROTHER DCP L2540 DW
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:12

TN2370 MTSI Compatível 72 R$ 150,00 R$ 10.800,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

PREMIUM PREMIUM 72 R$ 107,00 R$ 7.704,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

PREMIUM PREMIUM 72 R$ 107,00 R$ 7.704,00 Sim

0109 - DR COMPATIVEL COM BROTHER DCP L2540 DW
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:12

DR2340 MTSI Compatível 72 R$ 300,00 R$ 21.600,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

BHOTHER BHOTHER 72 R$ 133,55 R$ 9.615,60 Sim
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B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

BHOTHER BHOTHER 72 R$ 133,55 R$ 9.615,60 Sim

0110 - CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP L2540 DW
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:12

DR2340 MTSI Compatível 72 R$ 300,00 R$ 21.600,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

BHOTHER BHOTHER 72 R$ 126,33 R$ 9.095,76 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

BHOTHER BHOTHER 72 R$ 126,33 R$ 9.095,76 Sim

0111 - PENDRIVE 64 GB USB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:49:23

STROND 64GB
3.0

STROND 64GB
3.0

120 R$ 43,52 R$ 5.222,40 Sim

WERNETECH
INFORMATICA LTDA

33.479.392/0001-
72

02/12/2022 -
10:02:00

OEM OEM/Wernetech 120 R$ 75,00 R$ 9.000,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:39:58

HS-USB-
M200R/64G

Hikvision 120 R$ 99,90 R$ 11.988,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:18:13

PEN DRIVE 64GB
TWIST2

MULTILASER /
MIULTILASER

120 R$ 63,37 R$ 7.604,40 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

SANDISK SANDISK 120 R$ 63,37 R$ 7.604,40 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

SANDISK SANDISK 120 R$ 63,37 R$ 7.604,40 Sim

0112 - KIT DE TINTA L3250 4 CORES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MTSI COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

26.145.027/0001-
66

29/11/2022 -
17:51:12

T554 MTSI Compatível 180 R$ 300,00 R$ 54.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

PREMIUM PREMIUM 180 R$ 204,87 R$ 36.876,60 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

PREMIUM PREMIUM 180 R$ 204,87 R$ 36.876,60 Sim

0113 - REFIL DE PÓ DE TONER COMPATIVEL COM BROTHER DCP L2540 DW
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

PREMIUM PREMIUM 60 R$ 300,00 R$ 18.000,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

PREMIUM PREMIUM 60 R$ 300,00 R$ 18.000,00 Sim

0114 - TECLADO USB NUMERICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:43:56

BK-N30 Exbom 30 R$ 66,90 R$ 2.007,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:18:41

TECLADO USB
NUMERICO
PRETO KN-11BK

C3 TECH / C3
TECH

30 R$ 97,36 R$ 2.920,80 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

MULTILASER MULTILASER 30 R$ 97,36 R$ 2.920,80 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

MULTILASER MULTILASER 30 R$ 97,36 R$ 2.920,80 Sim
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0115 - ADAPTADOR WIFI USB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:49:40

WIFI USB
600MBPS C/
ANTENA

WIFI USB
600MBPS C/
ANTENA

180 R$ 32,00 R$ 5.760,00 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:45:23

ANTENA-802 WIFI-N 180 R$ 79,90 R$ 14.382,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

CADDY CADDY 180 R$ 39,00 R$ 7.020,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

CADDY CADDY 180 R$ 39,00 R$ 7.020,00 Sim

0116 - SSD PORTATIL 256GB USB 3.0 - 430 MB/S
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:49:56

KODAK X200
256GB EXTERNO

KODAK X200
256GB EXTERNO

60 R$ 400,00 R$ 24.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

OMY OMY 60 R$ 613,70 R$ 36.822,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

OMY OMY 60 R$ 613,70 R$ 36.822,00 Sim

0117 - GABINETE GMAER 3 LATERAL DE VIDRO PRETO PG P03 BK
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:19:04

VAUX COM
JANELA EM
VIDRO
TEMPERADO -
PRE

VAUX / VAUX 42 R$ 442,95 R$ 18.603,90 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

NOX NOX 42 R$ 442,95 R$ 18.603,90 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

NOX NOX 42 R$ 442,95 R$ 18.603,90 Sim

0118 - GABINETE MICRO ATX MT 25 V2 BK COM FONTE 500W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

AR6 LICITACOES
LTDA

43.727.845/0001-
96

04/12/2022 -
19:41:03

MT-25V2BK c/
fonte 600w

One Power 120 R$ 442,95 R$ 53.154,00 Sim

MEGA DISTRIBEM
LTDA

44.931.840/0001-
43

04/12/2022 -
22:19:21

GABINETE
CORPORATIVO
ONE M1

VINIK / VINIK 120 R$ 442,95 R$ 53.154,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

NOX NOX 120 R$ 442,95 R$ 53.154,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

NOX NOX 120 R$ 442,95 R$ 53.154,00 Sim

0119 - DOCK STATION USB 2.0 HD SATA 2.5 E 3.5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:50:15

B-MAX BM753 B-MAX BM753 42 R$ 171,72 R$ 7.212,24 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

BMAX BMAX 42 R$ 211,01 R$ 8.862,42 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

BMAX BMAX 42 R$ 211,01 R$ 8.862,42 Sim
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0120 - DOCK STATION USB 3.0 HD SATA 2.5 E 3.5
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:50:38

B-MAX BM753 B-MAX BM753 42 R$ 171,72 R$ 7.212,24 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

BMAX BMAX 42 R$ 240,00 R$ 10.080,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

BMAX BMAX 42 R$ 240,00 R$ 10.080,00 Sim

0121 - CASE USB 3.0 PARA HD/SSD SATA 2.5 POLEGADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

EXBOM EXBOM 42 R$ 37,32 R$ 1.567,44 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

EXBOM EXBOM 42 R$ 37,32 R$ 1.567,44 Sim

0122 - PASTA TERMICA 50G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:47:56

50G IMPLASTEC 36 R$ 69,90 R$ 2.516,40 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

IMPLASTEC IMPLASTEC 36 R$ 33,18 R$ 1.194,48 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

IMPLASTEC IMPLASTEC 36 R$ 33,18 R$ 1.194,48 Sim

0123 - SUPORTE PARA CPU COM RODAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

DARLU Indústria Têxtil
Ltda

40.223.106/0001-
79

01/12/2022 -
15:56:08

DLH DLH 180 R$ 66,64 R$ 11.995,20 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
17:49:55

SC-20BK C3 TECH 180 R$ 99,90 R$ 17.982,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

RS MOVEIS RS MOVEIS 180 R$ 66,65 R$ 11.997,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

RS MOVEIS RS MOVEIS 180 R$ 66,65 R$ 11.997,00 Sim

0124 - MULTIMETRO DIGITAL HM 2090
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

HIKARI HIKARI 30 R$ 83,73 R$ 2.511,90 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

HIKARI HIKARI 30 R$ 83,73 R$ 2.511,90 Sim

0125 - FONTE CARREGADOR UNIVERSAL P NOTEBOOK ADAPTADOR 120W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:50:58

MY- 120W MY- 120W 36 R$ 59,36 R$ 2.136,96 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

NOBRAND NOBRAND 36 R$ 47,96 R$ 1.726,56 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

NOBRAND NOBRAND 36 R$ 47,96 R$ 1.726,56 Sim
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0126 - HUB USB 3.0 7 PORTAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TP-LINK TP-LINK 60 R$ 57,92 R$ 3.475,20 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TP-LINK TP-LINK 60 R$ 57,92 R$ 3.475,20 Sim

0127 - WEBCAM C920 HD PRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:51:14

RELEE WB140 RELEE WB140 30 R$ 169,34 R$ 5.080,20 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
18:06:50

C920S Logitech 30 R$ 1.000,00 R$ 30.000,00 Sim

ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

18.828.894/0003-
30

04/12/2022 -
22:32:20

C920 Logitech 30 R$ 600,00 R$ 18.000,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

LOGITECH LOGITECH 30 R$ 366,15 R$ 10.984,50 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

LOGITECH LOGITECH 30 R$ 366,15 R$ 10.984,50 Sim

0128 - ALCOOL ISOPROPILICO PARA LIMPEZA ELETRONICA 500ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
18:09:16

500ML Implastec 30 R$ 59,90 R$ 1.797,00 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

IMPLASTEC IMPLASTEC 30 R$ 33,90 R$ 1.017,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

IMPLASTEC IMPLASTEC 30 R$ 33,90 R$ 1.017,00 Sim

0129 - CABO HDMI 1,8M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:51:33

EXBOM cod.
00105

EXBOM cod.
00105

72 R$ 12,65 R$ 910,80 Sim

CONTIGO SOLUÇOES
PARA GESTAO
PUBLICA LTDA.

14.065.989/0001-
26

03/12/2022 -
18:12:47

0220 HDTV Cable 72 R$ 49,90 R$ 3.592,80 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

ELGIN ELGIN 72 R$ 52,25 R$ 3.762,00 Sim

B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

ELGIN ELGIN 72 R$ 52,25 R$ 3.762,00 Sim

0130 - GRAVADOR E LEITOR USB PORTÁTIL USB EXTERNO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

HMA COMERCIO E
ATACADISTA DE
PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-
82

01/12/2022 -
15:51:50

BLUECASE BLUECASE 36 R$ 197,16 R$ 7.097,76 Sim

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

13.875.702/0001-
60

04/12/2022 -
23:56:55

TP-LINK TP-LINK 36 R$ 253,33 R$ 9.119,88 Sim
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B Y B ENGENHARIA
COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

40.140.016/0001-
14

05/12/2022 -
00:30:01

TP-LINK TP-LINK 36 R$ 253,33 R$ 9.119,88 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

E.R.Koch & Cia Ltda 02.215.552/0001-42 60 dias

Microtécnica Informática Ltda 01.590.728/0002-64 60 dias

LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 10.639.199/0001-56 60 dias

Teczap Comércio e Distribuição Ltda 08.619.872/0001-44 60 dias

MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 26.145.027/0001-66 60 dias

CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. 14.065.989/0001-26 90 dias

ENOQUE INFORMATICA LTDA - ME 16.677.622/0001-99 90 dias

bernardo daniel 11.607.273/0001-15 090 dias

SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 30.313.649/0001-23 60 dias

BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 34.822.886/0001-70 60 dias

CARVALHO MIRANDA EMPREENDIMENTOS EIRELI 11.502.318/0001-97 60 dias

DARLU Indústria Têxtil Ltda 40.223.106/0001-79 60 dias

R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 26.668.902/0001-94 60 dias

TIAGO PIZZATTO 37.090.234/0001-87 60 dias

R P S DE OLIVEIRA EIRELI 41.288.529/0001-30 60 dias

METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 28.584.157/0003-92 60 dias

B Y B ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 40.140.016/0001-14 60 dias

WERNETECH INFORMATICA LTDA 33.479.392/0001-72 60 dias

COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI 32.850.995/0001-76 60 dias

G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-07 60 dias

AR6 LICITACOES LTDA 43.727.845/0001-96 60 dias

CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 43.684.445/0001-40 60 dias

LEILA ALVES CORDEIRO LUSA 44.227.505/0001-69 60 dias

TECHNO SOFT SYSTENS LTDA 44.798.010/0001-90 120 dias

LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 42.726.388/0001-52 1 dias

MEGA DISTRIBEM LTDA 44.931.840/0001-43 60 dias

HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS
LTDA

29.391.476/0001-82 60 dias

WEB TECNOLOGIA LTDA 47.400.801/0001-08 90 dias

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO
LTDA

18.828.894/0003-30 1 dias

B N COMERCIO E SERVICOS LTDA 13.875.702/0001-60 60 dias

M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI 32.337.901/0001-60 60 dias

Lances Enviados
0001 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I7, 8GB, 1TB, MONITOR 15,6"
Data Valor CNPJ Situação

02/12/2022 - 14:45:34 5.000,00 (proposta) 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

02/12/2022 - 17:25:50 5.970,00 (proposta) 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido
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03/12/2022 - 12:50:29 4.384,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

03/12/2022 - 20:04:43 5.972,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 22:02:02 4.461,67 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 22:32:20 5.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 5.972,50 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 5.972,50 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 01:36:11 5.972,00 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 03:24:48 4.000,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:01:24 3.999,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:03:28 3.998,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:03:55 3.997,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:04:41 3.996,92 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:05:24 3.995,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:05:28 3.994,14 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:06:03 3.993,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:06:06 3.992,72 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:06:06 3.990,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:06:15 3.989,40 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:06:49 3.988,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:06:54 3.987,22 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:07:07 3.800,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:07:11 3.799,45 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:07:19 3.798,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 54 de 486

05/12/2022 - 10:07:24 3.797,40 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:07:33 3.700,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:07:37 3.699,03 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:07:47 3.795,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:07:50 3.600,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:07:53 3.599,31 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:07:58 3.698,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:08:09 3.590,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:08:14 3.589,08 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:08:21 3.585,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:08:24 3.584,28 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:08:39 3.582,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:08:45 3.581,19 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:09:03 4.419,57 01.590.728/0002-64 - Microtécnica
Informática Ltda

Válido

05/12/2022 - 10:09:22 3.580,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:09:35 3.579,09 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:09:42 3.500,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:09:47 3.499,11 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:09:50 3.498,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:09:53 3.570,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:09:53 3.497,48 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:10:05 3.400,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:10:09 3.399,03 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:10:24 3.398,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:10:28 3.397,30 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:11:01 3.300,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:11:04 3.299,24 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:11:08 3.395,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 10:11:22 3.250,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:11:26 3.249,06 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:11:30 3.295,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:11:40 3.247,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:11:46 3.248,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:11:47 3.246,02 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:11:53 3.245,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:12:09 3.200,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 10:12:13 3.199,18 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:12:25 3.100,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:12:28 3.195,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:12:30 3.099,14 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:12:35 3.060,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:12:40 3.099,80 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:12:42 3.059,27 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:12:45 3.095,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:12:54 3.050,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:12:56 3.049,49 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:13:08 3.057,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:13:11 3.040,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:13:14 3.039,17 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:13:27 3.000,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:13:34 2.999,21 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 10:13:55 2.998,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:14:00 2.997,47 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:14:34 2.995,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:14:41 2.994,49 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:14:59 2.990,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:15:02 2.989,35 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:16:18 2.980,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 10:16:24 2.979,03 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:16:42 2.975,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:16:46 2.974,37 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:17:30 2.970,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:17:37 2.969,16 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:18:08 2.965,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:18:11 2.964,43 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 10:19:06 2.950,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:19:10 2.949,26 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:19:26 2.940,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:19:32 2.939,07 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:19:46 2.930,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:19:51 2.929,01 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:20:14 2.920,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 10:20:19 2.919,45 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:21:07 2.910,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:21:24 2.909,33 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:21:39 2.900,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:21:43 2.899,45 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:22:03 2.850,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:22:07 2.849,44 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 10:22:21 2.830,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:22:26 2.829,34 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:22:34 2.820,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:22:38 2.819,17 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:23:04 2.800,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:23:12 2.799,44 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:23:27 2.790,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 10:23:30 2.789,34 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:23:41 2.780,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:23:47 2.779,03 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:24:14 2.770,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:24:20 2.769,40 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:24:30 2.750,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:24:33 2.749,31 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 10:24:45 2.740,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:24:51 2.739,43 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:24:58 2.730,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:25:03 2.729,41 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:25:14 2.720,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:25:19 2.719,22 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:25:29 2.700,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 10:25:34 2.699,27 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:25:44 2.690,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:25:49 2.689,40 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:26:02 2.650,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:26:05 2.649,41 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:26:16 2.640,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:26:20 2.639,18 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 10:26:35 2.630,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:26:38 2.629,01 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:26:50 2.620,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:26:57 2.619,14 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:27:04 2.600,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:27:08 2.599,40 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:27:26 2.590,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 10:29:17 2.589,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:29:30 2.580,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:29:42 2.579,16 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:29:49 2.570,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:29:53 2.569,11 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:30:04 2.560,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:30:08 2.559,46 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 10:30:20 2.550,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:30:23 2.549,40 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:30:36 2.540,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:30:40 2.539,14 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:30:59 2.530,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:31:07 2.529,21 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:31:13 2.520,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 10:31:22 2.519,18 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:31:29 2.510,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:32:12 2.509,22 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:32:29 2.500,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:32:33 2.499,39 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:33:35 2.490,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:33:39 2.489,14 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 10:34:17 2.480,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:34:20 2.479,26 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:34:37 2.475,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:34:40 2.474,44 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:35:01 2.470,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:35:04 2.469,21 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:36:01 2.460,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 10:36:11 2.459,16 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:36:34 2.450,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:36:38 2.449,07 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:37:15 2.440,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:37:18 2.439,41 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:37:35 2.400,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:37:38 2.399,29 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 10:37:59 2.395,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:38:05 2.394,48 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:38:24 2.390,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:38:27 2.389,14 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:39:35 2.380,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:39:38 2.379,45 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:39:57 2.370,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 10:40:00 2.369,03 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:40:14 2.360,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:40:18 2.359,17 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:40:29 2.350,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:40:34 2.349,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:40:46 2.340,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:40:49 2.339,23 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 10:41:02 2.330,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:41:07 2.329,46 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:41:18 2.320,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:41:21 2.319,42 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:41:34 2.310,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:41:39 2.309,07 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:41:49 2.300,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 10:41:53 2.299,19 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:42:32 2.250,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:42:35 2.249,48 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:43:19 2.240,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:43:26 2.239,08 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:43:34 2.230,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:43:39 2.229,31 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 10:43:50 2.220,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:43:58 2.219,12 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:44:08 2.215,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:44:14 2.214,31 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:44:23 2.210,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:44:26 2.209,33 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:44:38 2.205,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 10:44:42 2.204,39 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:44:52 2.202,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:44:58 2.201,12 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:45:10 2.200,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 10:45:14 2.199,18 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

0002 - DATA SHOW 2700 LUMES COMPATIVEL COM PADRAO VGA E HDTV
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:34:33 1.104,84 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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02/12/2022 - 12:47:02 3.600,00 (proposta) 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

03/12/2022 - 12:50:48 2.660,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

03/12/2022 - 20:04:47 2.426,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 22:01:59 2.426,33 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 22:32:20 3.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 2.426,33 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 2.426,33 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 01:36:48 2.426,00 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 08:46:37 2.990,00 (proposta) 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:00:17 2.980,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52
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05/12/2022 - 10:00:22 2.249,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:01:39 1.104,34 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:01:54 1.103,84 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:02:49 1.103,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:03:07 1.102,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:04:05 1.102,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:04:18 2.300,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 10:04:40 1.101,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:21 1.095,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:06:25 1.094,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:07:20 1.400,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:08:19 1.093,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:08:27 1.092,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:10:09 1.080,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:10:20 1.079,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:11:37 1.078,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:11:56 1.077,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:12:49 1.077,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:12:55 1.076,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0003 - ESTABILIZADOR BIVOLT, Especificação : PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E
ELETRONICOS. MOLDADO EM PLÁSTICO ANTICHMAS. PRODUZIDO SEGUNDO O PADRÃO ISSO 9001:2008, A TENDENDO
A NORMA DE SEGURANÇA DE DESEMPENHO NBR 4373:2006 DE ABNT. ENTRADA 115/127/220V~ E SAÍDA 115V~. COM
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CONEXÃO DE SAÍDA DE 04 TOMADAS, FUSÍVEL INFERNO, SINALIZANDO PARA REDE NORMAL, SUBTENÇÃO,
SOBRETENSÃO E SOBRECARGA. GARANTIA DE 01 ANO.
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:34:52 223,19 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 12:51:13 1.244,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

03/12/2022 - 20:05:39 490,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 19:43:49 490,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

04/12/2022 - 22:01:52 490,00 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 490,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 490,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 01:37:15 490,00 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:00:18 221,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:00:21 221,42 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 10:00:27 220,14 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:00:30 219,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:00:36 218,70 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:00:45 218,20 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:00:49 217,05 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:01:00 216,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 10:01:23 215,14 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:01:55 214,64 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:02:00 213,13 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:02:08 214,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:02:16 212,63 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:02:20 211,33 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:02:51 210,83 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:02:56 210,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:03:02 209,08 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:03:07 209,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:03:43 208,58 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:03:48 207,90 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:04:21 207,40 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:04:28 205,93 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:04:38 206,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:04:40 205,43 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:04:43 204,42 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:04:47 203,92 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:04:52 202,30 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:04:55 201,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:00 200,62 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10
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05/12/2022 - 10:05:03 200,12 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:07 198,24 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:05:10 197,74 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:15 197,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:05:19 196,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:23 195,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:06:28 194,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:07:11 193,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:07:14 192,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:07:23 192,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:07:27 170,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:07:32 169,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:08:06 169,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:08:12 168,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:08:21 165,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:08:27 166,56 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:08:29 167,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0004 - ESTABILIZADOR DE 700VA BIVOLT, Especificação : Modelo bivolt: entrada 115/127/220V~ e saída 115V. Proteção
Contra Surtos de tensao e Subtensão de rede elétrica.
Data Valor CNPJ Situação
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01/12/2022 - 15:35:12 358,86 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 20:06:09 809,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 19:26:53 809,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

04/12/2022 - 22:01:56 809,29 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 809,29 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 809,29 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 08:22:57 450,00 (proposta) 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:00:18 808,41 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:00:35 358,36 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:00:45 357,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:00:56 357,36 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:01:01 356,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:01:05 356,36 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:01:08 355,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:01:11 355,36 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:01:28 354,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:01:32 354,36 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:01:55 353,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:01:58 353,36 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:02:17 352,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:02:22 352,36 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:02:51 351,86 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:03:04 351,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:03:08 350,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:03:43 350,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:03:46 349,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:04:21 349,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:04:24 348,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:04:34 345,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:04:40 344,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:04:46 344,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:04:51 343,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:04:54 343,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:04:58 342,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:02 342,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:05:06 341,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:16 341,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:05:19 340,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:22 340,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:05:25 339,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:28 339,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:05:33 320,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:05:37 319,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:43 319,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:05:53 318,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:57 318,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:06:00 317,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:03 317,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:06:17 316,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:20 316,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:06:23 315,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:26 315,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:06:33 314,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:36 314,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:06:41 313,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:45 313,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:06:51 312,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:54 312,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:06:58 310,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:07:02 309,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:07:18 308,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:07:23 307,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:08:15 305,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:08:20 304,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:08:30 300,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:08:36 299,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0005 - FOTOCONDUTOR IMPRESSORA BROTHER DR 420, DR 410, DR450, Especificação : PARA SER REUTILIZADO NOS
TENERS TN420, TN410, TN450
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:13 300,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 13:59:23 80,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

04/12/2022 - 23:56:55 140,77 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 140,77 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:03:12 79,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:03:37 79,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:03:51 78,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33
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05/12/2022 - 10:04:11 77,50 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:07:05 77,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:07:24 76,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:08:09 75,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 10:08:20 74,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:08:47 73,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:09:00 73,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 10:10:21 72,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:12:21 71,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:12:32 70,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:13:14 69,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:13:25 69,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

0006 - FOTOCONDUTOR IMPRESSORA BROTHER DR2340 DR 2370 DR660, Especificação : DR2340 utilizado no cartucho de
toner Brother TN-2370 que é compatível com os seguintes equipamentos: HL-L2320D 2320D HL-L2320, HL-L2360DW 2360DW
HL-L2360, DCP-L2520DW DCP-L2520 2520DW, DCP-L2540DW DCP-L2540 2540DW, MFC-L2740DW MFC-L2740 2740DW,
MFC-L2720DW MFC-L2720 2720DW, MFC-L2700DW MFC-L2700 2700DW
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:13 300,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 13:59:59 120,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

04/12/2022 - 23:56:55 140,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 00:30:01 140,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:03:21 119,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:03:43 119,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:04:00 115,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 10:04:23 114,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:08:01 113,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 10:08:26 112,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:08:52 111,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 10:08:57 111,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:09:18 110,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:09:51 109,50 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 10:10:31 109,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:10:41 108,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:10:52 104,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 10:11:01 106,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38
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05/12/2022 - 10:11:20 103,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:11:37 98,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 10:11:57 97,50 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:13:04 97,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:13:18 96,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:13:54 95,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:14:08 95,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:15:02 94,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:15:29 94,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:16:00 93,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:16:39 93,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:17:03 92,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:17:16 92,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:18:25 91,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:18:33 91,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 10:19:35 90,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:20:12 90,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

0007 - FOTOCUNDUTOR DR 3430
Data Valor CNPJ Situação
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29/11/2022 - 17:51:12 300,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 126,33 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 126,33 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:04:10 125,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 10:05:28 124,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:07:56 124,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 10:09:06 123,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0008 - FRAGMENTADOR DE PAPEL AUTOMATICO 100X220V
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 22:02:36 579,90 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 22:32:20 4.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 579,90 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 579,90 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:05:39 579,40 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:05:55 578,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:07:21 577,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:08:47 570,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:09:15 569,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0009 - HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.0 CONEXÕES: USB 3.0/2.0 Especificação : HD EXTERNO PORTÁTIL 1TB USB 3.0
Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de Armazenamento: 1TB. Velocidade de Transferência de Dados: USB3.0=4.8 Gbp/s 10x
superior a USB 2.0. Velocidade de Rotação:5400 RPM Requisitos do Sistema: WIN 7 e superior. Alimentação: USB. Dimensões
Aproximadas (A X L X P): 2,69 X 8,4 X 15,16 cm. Conteúdo Da Embalagem: 01 discos Externo portátil 01 Cabo USB 01 Guias
rápido de instalação. De qualidade igual ou superior à marca SEGATE.
Data Valor CNPJ Situação
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01/12/2022 - 15:35:33 436,80 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 20:06:47 375,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 375,17 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 375,17 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 08:23:26 400,00 (proposta) 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:00:21 374,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:00:27 374,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:00:30 373,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 10:00:38 373,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:00:45 372,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:00:56 372,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:01:01 371,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:01:05 371,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:01:08 370,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 10:01:11 370,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:01:28 369,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:01:32 369,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:01:55 368,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:01:58 368,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:02:17 367,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 10:02:22 367,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:02:57 366,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:03:05 366,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:03:31 365,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:03:42 365,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:04:21 364,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:04:24 364,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:04:40 363,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:04:45 363,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:04:51 362,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:04:54 362,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:04:58 361,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:02 361,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:05:06 360,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:13 360,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:05:16 359,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:05:19 359,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:22 358,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:05:25 358,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:28 357,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:05:33 357,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:37 356,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:05:41 356,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:46 355,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:05:54 355,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:05:57 354,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:06:00 354,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:03 353,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:06:17 353,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:20 352,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:06:23 352,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:26 351,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:06:33 351,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:36 350,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:06:41 350,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:45 349,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:06:50 349,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:06:53 348,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:06:59 348,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:07:08 347,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:07:14 347,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:07:18 346,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:07:23 346,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:07:26 345,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:07:29 345,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:07:32 344,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:07:35 344,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:07:38 343,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:07:50 343,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:07:53 342,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:07:57 342,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:08:03 341,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:08:07 341,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:08:15 340,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:08:21 340,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:08:31 339,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:08:36 339,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:08:39 338,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:08:47 338,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:08:52 337,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:09:03 337,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:09:08 336,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:09:18 336,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:09:21 335,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:09:25 335,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:09:29 334,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:09:31 334,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:09:37 333,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:09:42 333,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:09:45 332,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:09:58 332,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:10:01 331,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:10:04 331,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:10:18 330,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:10:24 330,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:10:43 329,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:10:48 329,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:10:52 328,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:10:56 328,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:11:05 327,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:11:16 326,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:11:21 326,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:11:31 325,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:11:35 325,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:11:51 324,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:11:56 323,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:12:02 323,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:12:08 322,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:12:11 322,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:12:14 321,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:12:40 321,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:12:49 320,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:13:22 320,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:13:56 319,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:14:07 319,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:14:25 318,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:14:33 318,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:14:40 317,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:15:15 317,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0010 - HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB USB 3.0 CONEXÕES: USB 3.0/2.0 Especificação : HD EXTERNO PORTÁTIL 2TB USB 3.0
Conexões: USB 3.0/2.0. Capacidade de Armazenamento: 1TB. Velocidade de Transferência de Dados: USB3.0=4.8 Gbp/s 10x
superior a USB 2.0. Velocidade de Rotação:5400 RPM Requisitos do Sistema: WIN 7 e superior. Alimentação: USB. Dimensões
Aproximadas (A X L X P): 2,69 X 8,4 X 15,16 cm. Conteúdo Da Embalagem: 01 discos Externo portátil 01 Cabo USB 01 Guias
rápido de instalação. De qualidade igual ou superior à marca SEGATE.
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:35:52 714,42 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 20:07:16 514,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 514,95 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 514,95 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 08:23:53 700,00 (proposta) 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:00:21 533,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 123 de 486

05/12/2022 - 10:00:35 513,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:03:40 513,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:03:43 512,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:05:04 512,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:05:16 511,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:07:46 511,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:07:53 510,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:09:37 509,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:09:42 509,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:11:15 508,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:11:21 507,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:12:33 507,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:12:37 506,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:14:04 506,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:14:11 505,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:15:23 505,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:15:26 504,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:15:52 504,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:15:55 503,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:16:07 503,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:16:13 502,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:16:22 502,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:16:28 501,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:16:48 501,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:16:54 500,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:17:13 500,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0011 - IMPRESSORA JATO DE TINTA COLORIDO. Especificação : Velocidade em preto: Até 20ppm Velocidade em cores: Até
16ppm Resolução em preto e branco: Até 600dpi Resolução maxima em cores: Até 4800 X 1200 dpi. Otimizados (a partir de 1200
dpi de entrada quando imprimindo de um computador para papel fotografico) Capacidade da bandeja de entrada para 60 folhas
Bandeja de saida para 25 folhas. Opções de impressão em frente e verso: Manual(Suporte a driver fornecido) Capacidade de
entrada: até 60 folhas Carta/Oficio. Capacidade de saida: Até 25 folhas de papel carta/oficio. Garantia do fornecedor 12 meses
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:36:16 2.289,60 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

02/12/2022 - 09:56:08 2.574,00 (proposta) 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40
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02/12/2022 - 11:56:00 2.500,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

02/12/2022 - 13:30:54 2.500,00 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Válido

03/12/2022 - 12:52:17 2.520,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

03/12/2022 - 20:08:00 2.989,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 22:03:06 2.989,50 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 2.989,50 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 2.989,50 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 01:37:48 2.989,00 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:12:30 2.289,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:12:40 2.288,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:13:14 2.288,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:13:35 2.287,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 10:13:59 2.285,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:14:15 2.284,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:14:47 2.284,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:14:57 2.283,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:15:13 2.283,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:15:22 2.281,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:15:25 2.282,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:15:27 2.200,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 10:15:39 2.199,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:16:06 2.198,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:16:26 2.197,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:16:31 2.195,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:16:40 2.190,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 10:16:45 2.000,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:16:49 2.189,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:16:53 1.998,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:16:56 1.999,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:17:10 1.997,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:17:25 1.900,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:17:44 1.899,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:17:50 1.899,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:17:56 1.890,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:18:03 1.898,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:18:06 1.895,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07
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05/12/2022 - 10:18:07 1.889,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:18:14 1.889,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:18:33 1.888,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:18:42 1.888,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:18:52 1.887,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:18:56 1.887,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:19:13 1.886,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 10:19:32 1.885,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:19:36 1.800,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:19:42 1.885,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:19:52 1.799,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:20:04 1.799,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:20:09 1.798,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:20:28 1.797,98 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:20:31 1.797,48 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:20:34 1.700,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 10:20:37 1.699,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:20:42 1.795,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:20:48 1.690,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:20:55 1.790,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:20:56 1.689,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:21:20 1.600,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:21:26 1.599,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:21:51 1.688,96 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:22:01 1.400,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:22:04 1.499,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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0012 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA. Especificação : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
LASER MONOCROMÁTICA, Display Touchscreen colorido, Interface USB, Compartilhamento através da rede Ethernet Gigabit
integrada, Impressão e digitalização através dos dispositivos móveis, Impressão duplex, Funções de impressão segura,
Velocidade da impressão 40 ppm, 512 MB de memória, Processador 800 MHz, ADF para 70 folhas, Bandeja de papel para 250
folhas,Ciclo mensal máximo de impressão até 50.000 páginas, Impressão: Laser Eletrofotográfico,Funções: Impressão, cópia e
digitalização, Velocidade do Processador: 800 MHz, Capacidade de Memória: 512 MB, Conexão: Rede Ethernet embutida e USB
2.0 de alta velocidade, com Acesso Remoto, Velocidade de Impressão A4: 40 páginas por minuto, Velocidade de Impressão
Carta: 42 páginas por minuto, Resolução: Até 1200 x 1200 dpi,Impressão Duplex, Digitaliza Para: E-mail, Imagem, Arquivo, OCR,
FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint, Nuvem (web connect), Servidor de e-mail (requer suporte SMTP/POP3) e Pasta de
rede (só Windows) CIFS, Formatos dos Arquivos: JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A),
TIFF Single-page/Mul.
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:36:43 7.420,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

02/12/2022 - 09:56:42 6.131,40 (proposta) 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

02/12/2022 - 11:56:41 4.900,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

03/12/2022 - 12:52:57 7.800,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

03/12/2022 - 20:08:50 4.728,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 4.728,33 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 4.728,33 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:12:03 5.555,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 10:12:40 4.725,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:18:09 4.720,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:18:34 4.715,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:18:51 4.780,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 10:19:57 4.710,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:20:04 4.716,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 10:20:19 4.705,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:21:48 4.700,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:22:04 4.690,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:23:03 4.690,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:23:12 4.680,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:24:23 4.680,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:24:35 4.650,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:25:35 4.650,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:25:47 4.625,80 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 10:27:02 4.625,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:27:19 4.620,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

0013 - LIMPA CONTATO ELETRICO SPRAY
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 14:51:06 39,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 23:56:55 17,36 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 17,36 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:12:28 16,50 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 10:18:47 16,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:20:13 15,50 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 10:21:37 15,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0014 - MICROFONE DE LAPELA SEM FIO SIMILAR SONY UWP-D11
Data Valor CNPJ Situação
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02/12/2022 - 12:48:36 2.200,00 (proposta) 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

03/12/2022 - 10:39:04 10.000,00 (proposta) 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

03/12/2022 - 12:54:22 4.670,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

04/12/2022 - 23:56:55 774,17 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 774,17 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:18:57 773,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0015 - MICROFONE RODE VIDEOMICRO COMPACTO CAMERAS/FILMADORAS
Data Valor CNPJ Situação

02/12/2022 - 12:49:31 1.000,00 (proposta) 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

03/12/2022 - 10:39:34 1.500,00 (proposta) 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 800,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 800,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:11:50 790,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:12:05 789,50 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 10:12:15 779,50 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:12:20 779,00 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:12:23 769,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:12:29 768,50 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:12:35 758,50 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:12:40 758,00 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:12:44 748,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:12:55 747,50 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:13:02 737,50 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:13:06 737,00 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 10:13:09 727,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:13:21 726,50 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:13:27 716,50 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:13:36 716,00 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:13:39 706,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:13:46 705,50 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:13:50 695,50 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:13:53 695,00 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:13:57 685,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:14:02 684,50 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 10:14:06 674,50 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:14:12 674,00 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:14:16 664,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:14:25 663,50 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:14:31 653,50 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:14:38 653,00 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:14:42 643,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:14:46 642,50 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:14:49 632,50 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:19:18 632,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:19:21 622,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:21:13 621,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:21:17 611,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:22:35 610,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:22:40 600,50 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:23:53 600,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:23:57 590,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:25:15 589,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:25:18 579,50 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:25:53 579,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:25:56 569,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:26:24 568,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:26:30 558,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:26:45 557,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:26:50 547,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:27:10 546,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:27:14 536,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:27:30 530,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:27:52 520,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:28:04 515,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:28:07 505,50 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:28:36 505,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:28:39 495,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:30:08 494,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:30:15 484,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

0016 - MICROFONE SEM FIO UH-08MM
Data Valor CNPJ Situação

02/12/2022 - 12:50:22 1.800,00 (proposta) 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

03/12/2022 - 10:39:58 1.500,00 (proposta) 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 566,93 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 566,93 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22
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05/12/2022 - 08:24:43 800,00 (proposta) 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 08:46:38 999,00 (proposta) 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:11:57 566,43 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:12:01 989,00 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

05/12/2022 - 10:12:01 669,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:12:04 799,62 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:12:11 668,76 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:21:23 565,90 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:21:31 565,40 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:23:19 564,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0017 - MINI RACK DE PAREDE 19X3US X 330MM DESMONTAVEL
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 685,73 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 685,73 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:19:06 685,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0018 - MONITOR 21,5" LED
Data Valor CNPJ Situação

02/12/2022 - 10:48:41 1.136,00 (proposta) 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 13/12/2022 11:37:13

02/12/2022 - 13:03:04 1.000,00 (proposta) 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

02/12/2022 - 13:32:07 1.200,00 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Válido

03/12/2022 - 12:54:42 860,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

03/12/2022 - 14:57:37 2.892,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

03/12/2022 - 20:09:40 1.136,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 145 de 486

04/12/2022 - 19:28:08 1.136,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

04/12/2022 - 21:55:19 1.000,00 (proposta) 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

04/12/2022 - 22:04:19 1.136,60 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 22:32:20 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 1.136,60 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 1.136,60 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 01:38:18 1.136,00 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 03:24:48 1.800,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 08:25:30 850,00 (proposta) 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 08:46:38 999,00 (proposta) 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 146 de 486

05/12/2022 - 10:12:14 849,05 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:12:18 847,80 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:12:21 847,30 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:12:25 846,56 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:12:28 846,06 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 13/12/2022 11:37:13

05/12/2022 - 10:12:33 845,11 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:12:36 843,65 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10
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05/12/2022 - 10:12:39 843,15 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:12:41 841,69 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:12:43 844,61 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:12:44 841,19 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:12:47 840,29 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:12:50 839,79 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:12:50 840,69 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 13/12/2022 11:37:13
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05/12/2022 - 10:12:54 839,29 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:12:57 838,41 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:13:00 837,91 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:13:03 837,41 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:13:06 836,91 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:13:09 836,10 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10
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05/12/2022 - 10:13:12 836,41 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:13:14 835,60 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:13:19 834,88 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:13:23 834,38 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:13:27 833,66 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:13:32 831,79 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10
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05/12/2022 - 10:13:35 831,29 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:13:38 830,79 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:13:40 800,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:13:43 829,96 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:13:44 799,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:13:48 799,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 10:13:51 798,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:13:54 830,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 10:13:56 828,99 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:13:57 798,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:14:02 797,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:14:05 797,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:14:11 796,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 10:14:15 796,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:14:19 794,25 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:14:22 793,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 10:14:26 792,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:14:29 792,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:14:32 790,04 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:14:36 789,54 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 10:14:40 787,91 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:14:43 787,41 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:14:46 786,91 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:14:49 786,41 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:14:52 785,91 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:14:59 784,61 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10
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05/12/2022 - 10:15:02 784,11 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:15:09 858,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:15:10 783,61 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:15:14 783,11 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:15:17 781,79 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:15:22 781,29 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:15:26 782,61 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 13/12/2022 11:37:13

05/12/2022 - 10:15:26 780,79 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 155 de 486

05/12/2022 - 10:15:30 780,29 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:15:34 750,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:15:37 749,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:15:42 748,43 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:15:45 747,93 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:15:48 747,43 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 156 de 486

05/12/2022 - 10:15:52 746,93 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:15:56 746,43 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:16:01 745,42 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:16:05 744,92 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:16:08 744,42 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:16:11 743,92 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18
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05/12/2022 - 10:16:15 742,27 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:16:18 741,77 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:16:23 740,39 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:16:28 739,89 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:16:32 739,39 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:16:35 738,89 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:16:38 738,22 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10
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05/12/2022 - 10:16:41 737,72 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:16:45 737,22 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:16:50 736,72 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:16:54 736,22 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:16:58 734,51 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:17:01 734,01 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:17:01 733,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:17:04 732,14 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:17:07 735,72 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:17:07 731,64 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:17:07 731,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:17:11 730,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:17:13 730,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:17:18 729,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:17:21 728,47 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:17:25 727,97 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:17:28 727,47 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 13/12/2022 11:37:13

05/12/2022 - 10:17:32 726,97 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:17:35 726,47 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:17:38 725,97 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 13/12/2022 11:37:13

05/12/2022 - 10:17:42 725,47 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:17:46 724,97 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:17:54 724,47 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:17:57 723,97 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:18:01 721,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:18:04 720,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:18:07 719,48 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:18:10 723,47 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:18:10 718,98 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:18:13 717,01 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:18:16 716,51 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:18:18 715,67 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:18:22 690,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:18:25 688,95 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:18:30 715,17 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:18:31 689,50 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 13/12/2022 11:37:13
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05/12/2022 - 10:18:32 688,45 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:18:37 680,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:18:41 699,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:18:42 679,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:18:47 678,79 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:18:50 678,29 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:18:54 677,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10
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05/12/2022 - 10:18:57 676,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:19:01 670,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:19:04 669,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:19:09 669,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:19:12 668,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:19:16 668,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:19:19 676,00 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 13/12/2022 11:37:13
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05/12/2022 - 10:19:20 650,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:19:24 649,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:19:26 649,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:19:29 648,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:19:32 648,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:19:37 647,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:19:41 647,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:19:44 640,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:19:49 641,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:19:50 667,50 43.684.445/0001-40 - CH3 COMERCIO
E NEGOCIOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 13/12/2022 11:37:13

05/12/2022 - 10:19:51 639,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:20:04 639,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:20:09 630,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:20:12 629,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 10:20:17 629,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:20:21 628,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:20:26 628,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:20:30 627,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:20:37 627,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:20:41 626,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:20:45 620,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12
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05/12/2022 - 10:20:49 619,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:20:54 619,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 10:20:59 618,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:21:04 590,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:21:10 589,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:21:14 612,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:21:15 610,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 10:21:21 580,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:21:24 579,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:21:29 1.078,50 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:21:41 579,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:21:45 578,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:21:58 575,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12
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05/12/2022 - 10:22:01 574,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:22:16 681,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:23:09 574,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:23:13 573,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

0019 - MOUSE COR: PRETO Especificação : MOUSE Cor: Preto Interface: USB Plug and Play Rolagem Fácil DPI: 1000.
Garantia: mínima de 12 (doze) meses.
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:37:08 9,27 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 15:01:07 49,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

03/12/2022 - 20:10:08 45,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 22:04:56 45,00 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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04/12/2022 - 22:32:20 50,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 45,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 45,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:13:26 13,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 10:15:15 8,77 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 10:15:42 8,27 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:20:54 27,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:21:52 15,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

0020 - MOUSE PAD COM O APOIO DE PUNHO EM GEL
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:37:26 20,33 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

01/12/2022 - 15:56:08 35,03 (proposta) 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09
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03/12/2022 - 15:05:25 49,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

03/12/2022 - 20:10:30 35,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 22:32:20 100,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 35,04 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 35,04 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:12:52 19,83 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 10:13:04 19,33 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:13:30 18,83 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 10:13:56 18,33 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 10:14:16 17,83 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 10:14:25 17,33 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:14:50 37,35 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 10:15:26 16,83 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 10:17:16 34,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 10:22:05 21,02 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0021 - NOBREAK. Especificação : "NOBREAK *Microprocessador: Sim *Estágios de regulação: 4 Estágios *Potência: 600VA
*Rendimento/Autonomia: 25 min para 230VA de Potência Total *Indicador Luminoso de Rede: Sim *Conexões: Cabo e Tomadas
*Requisitos do Sistema: 115, 127 e 220V *Voltagem: Bivolt.*Garantia: mínima de 12 (doze) meses."
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 12:55:27 600,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

03/12/2022 - 20:11:03 641,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 22:05:22 641,67 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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04/12/2022 - 22:32:20 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 641,67 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 641,67 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 08:11:26 630,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 08:37:21 650,00 (proposta) 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 08:46:38 699,00 (proposta) 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:24:46 599,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:24:49 599,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:24:52 598,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:24:56 598,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:24:59 597,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:25:04 597,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:25:09 596,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:25:14 596,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:25:28 595,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:25:32 595,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:25:36 594,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:25:39 594,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:25:42 593,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:25:45 593,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:25:48 592,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:25:52 592,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:25:57 591,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:26:03 591,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:26:07 590,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:26:10 590,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:26:15 589,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:26:23 546,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 10:26:28 589,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:26:29 545,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:26:33 545,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:26:37 544,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:26:40 544,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:26:48 543,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:26:51 543,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:26:55 542,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:26:59 541,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:27:04 540,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:27:09 540,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:27:11 539,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:27:14 539,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:27:17 538,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:27:22 538,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:27:32 537,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:27:42 537,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:27:46 536,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:27:52 536,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:27:56 535,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:28:00 535,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:28:06 532,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:28:09 531,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:28:13 531,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:28:19 530,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:28:24 530,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:28:27 529,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:28:33 529,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18
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05/12/2022 - 10:28:35 528,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:28:52 528,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:28:56 527,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:29:03 525,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:29:06 524,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:29:11 527,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:29:26 521,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:29:30 520,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:29:48 510,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:29:52 524,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:29:55 509,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:30:00 520,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:30:08 508,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:30:15 507,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:30:24 507,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:30:29 506,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:30:32 501,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:30:37 500,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:30:47 497,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:30:51 500,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:30:52 496,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:31:05 496,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:31:08 495,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:31:12 494,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:31:16 490,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:31:19 489,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:31:23 489,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:31:26 488,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:31:30 488,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:31:36 487,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:31:42 486,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:31:46 485,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:31:50 484,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:31:53 484,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18
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05/12/2022 - 10:31:56 483,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:31:59 483,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:32:02 482,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:32:06 482,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:32:08 481,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:32:11 481,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18
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05/12/2022 - 10:32:15 486,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:32:17 480,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:32:23 480,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:32:27 479,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:32:33 479,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:32:36 478,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:32:40 478,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:32:48 477,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:32:51 475,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:32:54 474,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:32:57 474,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:33:01 472,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:33:05 471,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:33:15 470,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:33:19 469,50 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:33:29 473,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:33:37 469,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:33:40 467,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:33:44 466,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:34:25 470,15 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:34:38 462,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:34:41 461,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:34:56 460,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:35:01 459,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:35:21 457,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:35:26 456,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:36:31 456,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:36:34 455,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:36:37 454,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:37:00 452,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:37:03 451,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:37:31 450,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:37:34 449,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:38:23 448,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:38:26 447,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:39:11 446,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:39:14 445,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:39:34 444,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:39:37 443,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:39:47 442,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:39:51 441,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:40:09 439,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:40:13 438,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:40:26 437,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:40:30 436,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:40:41 435,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:40:44 434,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 10:40:49 432,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:40:52 431,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:40:59 430,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:41:04 429,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:41:33 428,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:41:36 427,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:41:44 426,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:41:48 425,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:42:07 424,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:42:11 423,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:42:17 422,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:42:21 421,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 10:42:35 420,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:43:20 419,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:43:32 419,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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02/12/2022 - 10:59:02 6.426,00 (proposta) 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

02/12/2022 - 13:03:25 6.000,00 (proposta) 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

03/12/2022 - 12:55:49 7.020,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

03/12/2022 - 20:11:34 6.007,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 21:35:17 6.000,00 (proposta) 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão
não superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:12:16

04/12/2022 - 23:56:55 6.007,50 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 6.007,50 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:27:57 5.990,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 10:28:30 5.989,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:29:02 5.987,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:29:17 5.985,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:30:34 5.980,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:30:40 5.978,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:30:49 5.900,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 10:30:54 5.950,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:30:55 5.899,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:30:59 5.890,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12
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05/12/2022 - 10:31:09 5.800,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 10:31:29 5.790,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:31:32 5.799,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:31:36 5.788,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:31:41 5.700,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:31:52 5.600,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 10:32:03 5.598,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:32:12 5.500,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12
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05/12/2022 - 10:32:28 5.498,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:32:39 5.400,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:32:42 5.497,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:32:57 5.398,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:33:09 5.300,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:33:15 5.397,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:33:21 5.200,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 10:33:27 5.280,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 10:33:31 5.198,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:33:36 4.900,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:34:06 4.880,43 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão
não superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:12:16

05/12/2022 - 10:34:11 4.800,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 10:34:14 4.899,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

05/12/2022 - 10:34:32 4.641,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 10:34:40 4.500,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12
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05/12/2022 - 10:35:12 4.460,26 11.607.273/0001-15 - bernardo daniel Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão
não superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:12:16

05/12/2022 - 10:35:20 4.400,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

0023 - PEN DRIVER 16 GB
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:38:09 30,78 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

02/12/2022 - 09:57:34 45,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41

03/12/2022 - 15:08:37 49,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

03/12/2022 - 20:11:59 33,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 33,16 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 33,16 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22
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05/12/2022 - 10:29:23 29,00 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41

05/12/2022 - 10:29:26 30,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:29:32 27,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:29:47 28,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:30:21 26,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:31:41 26,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:32:15 25,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:32:29 25,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:33:29 24,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:33:45 24,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:34:55 23,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:35:22 23,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0024 - PENDRIVE 32GB USB 3.1/3.0/2.0
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:38:26 40,18 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

02/12/2022 - 09:57:52 60,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41

03/12/2022 - 15:14:17 99,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

03/12/2022 - 20:12:28 48,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 22:05:45 48,29 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 48,29 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 48,29 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:29:40 39,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:30:04 52,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17
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05/12/2022 - 10:30:26 38,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:31:46 38,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:33:31 37,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:33:51 37,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:34:26 36,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:34:36 36,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:34:55 35,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:35:29 35,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:35:52 34,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:36:16 34,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:36:23 33,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:36:45 33,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:37:06 32,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:37:17 32,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:37:44 31,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:38:09 31,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:38:35 30,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:38:50 30,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0025 - PROCESSADOR CORE I3
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 593,50 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 593,50 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22
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05/12/2022 - 03:24:48 300,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:31:58 356,20 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0026 - PROCESSADOR CORE I5
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 1.162,33 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 1.162,33 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:49 400,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:32:17 697,42 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0027 - PROCESSADOR CORE I7 Especificação : Processador core 17-2.66ghz
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 1.800,50 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 1.800,50 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:49 600,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:32:52 1.080,30 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0028 - PROCESSADOR INTEL CORE I3 SOCKET LGA 1151
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 485,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 485,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22
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05/12/2022 - 03:24:49 500,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:29:50 484,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:30:08 483,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:30:52 482,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:31:13 481,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:33:01 480,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:33:40 479,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:34:06 470,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:34:56 469,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:35:09 468,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:35:44 467,50 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:36:06 467,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:36:29 466,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:37:10 465,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:37:34 464,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:37:44 463,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:37:57 462,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:38:20 461,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:38:41 460,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:38:58 459,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:40:13 458,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:40:32 457,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:40:57 457,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:42:12 456,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:42:27 456,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:42:56 455,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:43:22 454,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:44:19 453,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:44:46 453,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:45:12 452,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 212 de 486

05/12/2022 - 10:45:42 451,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:46:14 450,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:47:12 449,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:47:25 448,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:48:35 447,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:48:55 446,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:49:16 445,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:50:01 444,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:50:24 443,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:51:32 440,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:52:32 439,50 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:53:43 439,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:54:36 438,50 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:54:59 435,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:55:57 434,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:56:31 430,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:58:17 429,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:58:44 425,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0029 - PROCESSADOR LGA 1155 CELERON
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 19:29:10 346,50 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

04/12/2022 - 23:56:55 346,50 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 346,50 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22
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05/12/2022 - 03:24:49 200,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:25:52 344,79 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 10:30:40 207,90 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0030 - PROCESSADOR LGA 1155 PENTIUM G2140
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 353,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 353,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:29:57 352,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0031 - ROTEADOR 4 PORTAS LAM10/100/1000MBPS 4 ANTENAS EXTERNASE 1 INTERNA, Especificação : PADRÃO
WIRELLES
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 15:23:44 859,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:06:15 233,30 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 233,30 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 233,30 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:49 500,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:57:48 232,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:59:03 230,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:00:00 229,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:00:03 430,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:03:08 220,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:04:40 219,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:05:15 261,50 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

0032 - ROTEADOR WIRELESS 300MBPS, Especificação : 3 antenas MIMO removíveis (2Tx3R). 4 portas LAN 10/100 Mbps.
Velocidade de 300 Mbps.Fonte de alimentação bivolt automática.
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:38:58 271,36 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 15:26:26 699,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:06:39 270,02 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 270,02 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 270,02 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:49 250,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 10:56:53 249,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:58:08 249,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:58:13 248,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:59:14 245,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:59:19 244,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:59:52 230,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:59:57 229,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:00:09 229,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:00:12 228,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:01:26 228,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:01:32 227,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:01:48 227,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:01:51 226,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:02:28 226,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:02:35 225,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:03:16 220,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:03:21 219,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:04:49 219,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:04:52 218,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:05:23 218,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:05:26 217,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:05:33 217,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:05:39 216,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:05:42 216,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:06:27 215,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:06:43 215,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:07:25 214,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:07:28 214,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:07:50 213,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:07:55 213,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:08:45 212,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:08:51 212,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:09:20 211,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:09:23 211,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:09:41 210,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:09:45 210,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:10:40 209,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:10:45 208,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:11:01 208,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:11:06 207,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:11:35 207,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:11:41 206,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:12:03 206,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

0033 - SCANNER Especificação : SCANNER com digitalização frente e verso em uma única leitura, com alta velocidade de 70
imagens por minuto, o ciclo de trabalho diário é de 4.000 folhas por dia. Com esse Scanner ES 400 você pode digitalizar páginas
dobradas, crachás e cartões de visita, folhas individuais entre outros, com gramatura de 27 a 413g/m². O painel de controle conta
com 4 botões: detecção de alimentação dupla, modo de escaneamento lento, scan e parar. Com a integração simplificada e os
controladores TWAIN. Fabricado para facilitar o seu dia-a-dia, você pode digitalizar apertando uma tecla, além de digitalizar
diretamente para serviços de armazenamento como: DropBox, Evernote, GoogleDrive etc.
Data Valor CNPJ Situação

02/12/2022 - 13:33:51 5.000,00 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Válido

03/12/2022 - 20:13:22 2.967,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 2.967,54 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 2.967,54 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22
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05/12/2022 - 03:24:49 7.000,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:58:33 2.966,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:05:43 4.160,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:06:05 4.159,48 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Válido

0034 - SWITCH 16 PORTAS DE 10-100MBPS
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 10:48:18 300,00 (proposta) 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Válido

01/12/2022 - 15:39:20 275,60 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 15:31:35 649,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

03/12/2022 - 20:13:55 369,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 369,21 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 369,21 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:49 600,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:58:56 274,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 10:59:00 273,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:00:26 273,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:00:30 350,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:00:30 272,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:01:38 272,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:01:44 271,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:01:57 271,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:02:01 270,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:02:33 270,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:02:42 269,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:05:00 269,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:05:03 268,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:05:28 268,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:05:35 267,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:05:55 267,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:06:05 266,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:06:37 266,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:06:42 265,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:07:20 260,00 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Válido

05/12/2022 - 11:07:24 259,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:07:33 259,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:07:36 258,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:07:58 258,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:08:01 257,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:08:52 250,00 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Válido

05/12/2022 - 11:08:56 249,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:09:12 249,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:09:15 248,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:09:31 248,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:09:34 247,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:09:49 247,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:09:52 246,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:10:24 246,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:10:27 245,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:10:46 245,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:10:50 244,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:10:56 244,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:11:00 243,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:11:27 243,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:11:30 242,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0035 - SWITCH 24 PORTAS 10-100-1000+2 SFP GERENCIAVEL
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 10:48:33 2.500,00 (proposta) 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Válido

01/12/2022 - 15:39:38 1.944,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 15:35:39 3.000,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

03/12/2022 - 20:14:18 645,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 645,54 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 645,54 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22
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05/12/2022 - 08:46:38 1.399,00 (proposta) 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:56:54 899,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 10:57:02 1.420,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 10:59:04 644,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:00:44 2.573,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

0036 - SWITCH 8 PORTAS DE 10-100MBPS
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 10:48:53 200,00 (proposta) 16.677.622/0001-99 - ENOQUE
INFORMATICA LTDA - ME

Válido

01/12/2022 - 15:39:54 84,80 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 15:39:18 250,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17
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03/12/2022 - 20:17:35 232,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 232,78 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 232,78 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:49 250,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:59:16 139,67 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:01:02 85,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:06:03 100,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

0037 - TECLADO AMPLIADO E ADAPITADO, Especificação : Teclado Ampliado Baixa Visão E Adaptado Em Braille Para Cego
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 20:18:13 94,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 94,25 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 94,25 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:59:25 93,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0038 - TELÃO PROJETOR COM TRIPÉ, Especificação : 100" (4:3)BORDA COR PRETA, PROJEÇÃO CXA 2,03X1,52 M,
MODELO GTTM100
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 20:18:59 1.330,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 22:07:08 1.330,02 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 22:32:20 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35
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04/12/2022 - 23:56:55 1.330,02 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 1.330,02 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 01:39:02 1.330,00 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:59:05 1.220,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 10:59:25 1.020,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 10:59:35 999,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:00:06 950,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:00:41 949,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:01:50 930,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:02:08 929,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:02:25 920,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:02:48 919,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:03:08 900,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:05:15 899,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:05:31 879,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

0039 - TRIPÉ PROFISSIONAL VIDEO K2 E SAARA 5KG CABEÇA HIDRAULICA
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 20:20:55 5.000,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 550,13 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 00:30:01 550,13 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:59:45 549,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0040 - BATERIA ALCALINA 9V PARA MICROFONE
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 16,33 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 16,33 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:02:18 15,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0041 - CABO DE DADOS SATA
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 8,45 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 8,45 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:03:07 7,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0042 - CABO DE FORÇA PC 1.5M
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:40:15 10,69 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 15:42:43 34,50 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 23:56:55 28,75 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 28,75 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:01:20 16,65 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:03:16 17,25 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0043 - CABO DE FORÇA PC 1.5M 3X0,75
Data Valor CNPJ Situação
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01/12/2022 - 15:40:34 10,69 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 15:44:47 34,50 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 23:56:55 41,50 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 41,50 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:01:33 16,65 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:03:28 24,90 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0044 - CABO DE REDE FURUKAWA CAT 06
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 61,40 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 61,40 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:49 2.500,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:03:36 60,90 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0045 - CABO DE REDE PAR TRANÇADO CAT06 CAIXA COM 305M
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:40:57 1.262,50 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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03/12/2022 - 15:53:25 2.200,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:32:20 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 278,05 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 278,05 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:49 2.500,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:57:24 949,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:01:52 321,82 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - 05/12/2022 11:06:37

05/12/2022 - 11:03:44 277,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0046 - CABO DE REDE PAR TRANÇADO CAT5 E CAIXA COM 305M
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:41:13 895,73 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 16:00:26 1.900,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 233 de 486

04/12/2022 - 22:32:20 700,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 180,59 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 180,59 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:49 2.000,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 10:57:37 699,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:03:50 180,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:04:41 322,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

0047 - CABO USB PARA IMPRESSORAS, ESPECIFICAÇÃO : PARA IMPRESSORA PARALELA
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 16:02:23 29,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:07:50 36,91 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 36,91 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 36,91 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:00:14 29,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:03:59 28,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:05:15 28,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 234 de 486

05/12/2022 - 11:06:04 27,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:06:16 27,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:07:10 26,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:07:25 26,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:08:15 25,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:08:22 25,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:09:05 24,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:09:23 24,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:09:58 23,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:10:39 23,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:11:04 22,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:11:10 20,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

0048 - CABO VGA PARA PC`S
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:41:30 11,66 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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03/12/2022 - 16:05:30 39,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:08:14 47,41 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 47,41 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 47,41 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:00:23 40,50 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:04:06 28,45 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:05:29 14,80 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

0049 - CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL C/ TN 410/420/450, Especificação : utilizado nos modelos: MFC-7360N MFC7360
MFC-7360, DCP-7065DN DCP7065 DCP-7065, MFC7860DW MFC-7860DW MFC7860 MFC-7860, HL-2240 HL2240D HL-2240D,
HL-2270DW HL2270 HL-2270, HL-2130 HL2130, DCP7055 DCP-7055, MFC7460DN MFC-7460DN MFC7460 MFC-7460, HL2230
HL-2230, HL2220, HL-2220, HL7060 HL-7060, HL2132 HL-2132, HL2210 HL-2210, HL2250 HL-2250, DCP7066 DCP-7066
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:13 200,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 77,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 77,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 10:58:44 75,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:04:14 74,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0050 - CARTUCHO DE TONER TN-2370 ORIGINAL
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:13 500,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

02/12/2022 - 11:58:11 450,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

04/12/2022 - 23:56:55 74,16 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 74,16 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22
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05/12/2022 - 10:59:12 395,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:04:19 73,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:05:20 390,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

0051 - CARTUCHO DE TONER TN-3332 TN-3382 ORIGINAL
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:13 600,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

02/12/2022 - 12:00:03 520,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

04/12/2022 - 23:56:55 93,30 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 93,30 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:12:28 92,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:13:03 505,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:14:28 500,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

0052 - CARTUCHO DE TONER TN-450 ORIGINAL
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:12 900,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

02/12/2022 - 12:01:09 515,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

04/12/2022 - 23:56:55 117,33 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 00:30:01 117,33 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:12:38 116,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0053 - CILINDRO BROTHER DR420
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:12 300,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 457,67 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 457,67 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:12:50 299,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:13:26 285,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:14:37 284,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:19:14 275,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:19:37 274,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:20:04 273,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:20:42 272,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:21:21 270,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:21:55 269,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:23:16 268,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

0054 - CILINDRO BROTHER TN2340/2370/660HL
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:13 300,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 355,33 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 355,33 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:12:55 299,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:13:36 285,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:14:47 284,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:19:18 275,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:19:48 274,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:20:08 273,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:20:48 272,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:21:26 270,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:22:01 269,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:23:11 268,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:23:50 265,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:24:09 264,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:24:53 260,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0055 - CILINDRO DR 420, DR410, DR450, Especificação : PARA USO NO TONER TN-410,TN-420,TN-450. TN-2370
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:13 300,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 72,55 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 72,55 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:13:06 72,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:13:58 71,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:14:57 70,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:19:25 69,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:19:57 68,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0056 - CILINDRO DR2340, Especificação : PARA USO NO TONER TN 2340 TN 2370
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:12 300,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 100,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 100,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:13:13 99,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:14:04 98,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:15:06 97,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:19:31 95,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:20:07 94,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:20:34 93,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:20:59 92,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:21:32 91,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:22:08 90,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:23:45 89,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:24:01 87,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0057 - CONECTOR RJ45 CAT5 E PACOTE COM 100 UNIDADES
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 16:08:07 59,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17
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04/12/2022 - 23:56:55 16,73 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 16,73 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:12:14 23,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:13:22 16,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0058 - DISCO RIGIDO 1TB, 3,5 SATA 6GB/S 7.200 RPM
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:41:59 365,47 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 16:12:22 399,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 23:56:55 345,38 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 345,38 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:11:57 344,88 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:12:35 344,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:12:39 343,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:12:49 343,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:12:58 342,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:13:19 342,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:13:35 341,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:13:50 340,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:13:56 340,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:14:23 339,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:15:19 339,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:15:54 338,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:16:16 338,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:16:50 337,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:17:04 337,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:17:45 336,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:18:12 336,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:18:36 335,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:19:10 335,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:19:45 334,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:20:09 334,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:20:19 333,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:20:25 330,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:20:29 333,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:20:45 329,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:21:06 329,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:21:17 328,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:21:21 328,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:21:43 327,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:22:02 327,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:22:17 326,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:22:27 326,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:22:35 325,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:22:46 325,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:22:50 320,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:23:12 319,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:24:12 319,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:24:31 318,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:24:38 318,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:25:05 315,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:25:20 314,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:25:28 314,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:25:35 312,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:25:40 310,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:25:49 309,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:26:06 308,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:26:19 309,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:26:24 300,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:26:48 299,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:27:18 290,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:27:32 289,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:27:40 280,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:28:28 279,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

0059 - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS BIVOLT
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:42:17 31,32 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 16:13:23 79,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:32:20 500,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 41,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 41,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:12:45 34,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17
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05/12/2022 - 11:13:43 136,74 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:15:29 30,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:15:59 29,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:18:22 29,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:18:57 28,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:20:31 28,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:20:47 27,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:22:28 27,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:22:40 26,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:22:58 26,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:23:29 25,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:24:20 25,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:24:31 24,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0060 - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PROFISSIONAIS
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:42:36 31,32 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

04/12/2022 - 22:32:20 100,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 70,83 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 70,83 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:13:58 26,29 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:14:06 42,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:14:24 25,79 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:15:02 25,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:15:23 24,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:16:20 24,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:16:52 23,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0061 - FONTE ALIMENTAÇÃO 350W BIVOLT 115V/230V(12V)
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:42:56 132,68 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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04/12/2022 - 22:32:20 300,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 103,89 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 103,89 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:49 300,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:12:18 103,39 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:14:11 172,58 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:15:55 102,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:16:25 101,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:17:55 100,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:18:13 99,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:18:47 99,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:19:18 98,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:21:20 98,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0062 - FONTE ATX 800W REAL GAMEMAX GM800
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:43:11 872,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

04/12/2022 - 23:56:55 169,54 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 169,54 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:50 1.500,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:12:21 641,18 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:16:04 169,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:22:09 740,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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0063 - FONTE SATA ATX 400W 24 PINOS
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:43:31 171,20 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

04/12/2022 - 22:08:53 157,60 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 22:32:20 200,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 157,60 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 157,60 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:50 400,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:12:21 157,10 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:14:32 138,46 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35
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05/12/2022 - 11:14:59 137,96 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:15:24 137,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:16:08 136,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:16:15 136,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:16:18 148,50 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:16:30 135,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:16:55 134,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:17:46 134,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:18:01 133,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:18:58 133,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:19:15 132,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:21:30 131,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:22:08 130,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:23:09 130,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:23:29 129,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:24:31 129,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:24:51 128,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:24:57 157,50 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:25:46 127,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:26:05 126,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:27:33 125,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:28:01 124,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0064 - FONTE SATA REAL ATX 500W
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:43:49 171,20 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

04/12/2022 - 22:09:13 157,60 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 22:32:20 200,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 157,60 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 157,60 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:50 450,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 11:12:23 157,10 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:14:45 141,53 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:15:31 141,03 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:16:10 140,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:16:30 139,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:16:36 148,50 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:16:39 138,00 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

05/12/2022 - 11:16:58 138,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:17:17 137,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:17:37 137,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:17:58 136,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:19:07 136,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:19:45 135,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:21:38 134,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:22:09 133,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:23:18 133,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:23:30 132,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:24:41 132,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:25:01 156,50 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:25:07 131,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:25:57 131,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:26:24 130,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0065 - KIT 4 TINTAS COLORIDA UNIVERSAL CMYK 500ML
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 193,78 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 193,78 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:16:37 193,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0066 - KIT TINTA COLORIDA ORIGINAL L5190
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:12 400,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 150,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 150,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:15:14 298,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:16:44 149,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0067 - KIT TINTA COLORIDA ORIGINAL L395
Data Valor CNPJ Situação
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29/11/2022 - 17:51:13 400,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 150,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 150,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:15:30 289,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:16:56 149,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0068 - KIT TINTA COLORIDA ORIGINAL L4160
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:13 400,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 150,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 150,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:15:43 297,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:17:06 149,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0069 - KIT TINTA COLORIDA ORIGINAL L3150
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:13 600,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 150,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 150,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:15:48 297,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:17:12 149,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0070 - MEMORIA DDR4 4GB 2133 MHZ
Data Valor CNPJ Situação
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01/12/2022 - 15:44:15 152,34 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

02/12/2022 - 09:58:32 220,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41

03/12/2022 - 16:16:52 299,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 19:30:12 282,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

04/12/2022 - 22:09:39 282,19 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 282,19 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 282,19 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 00:31:06 230,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:12:35 151,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10
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05/12/2022 - 11:12:39 150,90 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:12:43 150,05 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:12:47 149,55 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:12:52 149,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:12:58 148,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:13:08 196,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:16:45 150,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:17:22 169,31 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:20:44 148,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:20:59 147,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:21:15 147,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:21:46 146,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:21:50 146,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:22:08 145,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:22:13 145,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:22:46 144,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:22:49 144,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:23:11 143,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:23:14 143,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:23:37 142,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:23:40 142,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:23:47 141,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:23:51 141,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:24:06 140,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:24:26 140,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:24:57 139,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:25:03 139,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:25:20 138,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:25:24 138,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:25:38 137,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:25:51 137,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:26:09 136,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:26:12 136,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:26:39 135,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:26:48 135,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:27:00 134,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:27:05 134,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:27:30 133,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:27:33 133,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:28:04 132,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:28:09 132,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:28:21 131,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:28:24 131,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:28:41 130,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:28:45 130,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:28:55 129,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:28:58 129,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:29:21 128,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:29:25 128,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:29:36 127,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:29:40 127,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:30:05 126,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:30:08 126,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 271 de 486

05/12/2022 - 11:30:27 125,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:30:31 125,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:30:46 124,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:30:49 124,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:31:21 123,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 272 de 486

05/12/2022 - 11:31:26 123,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:31:44 122,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:31:49 122,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:31:54 121,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:31:58 121,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:32:06 120,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:32:20 120,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:32:25 119,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:32:38 119,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:32:42 118,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:32:45 118,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:32:49 117,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:32:52 117,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:32:55 116,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:33:03 116,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:33:07 115,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:33:14 115,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:33:18 114,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:33:23 114,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:33:27 113,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:33:48 113,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:33:51 112,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:34:06 112,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:34:10 111,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:34:36 111,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:34:41 110,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:35:14 110,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:35:18 109,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:35:37 109,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:35:40 108,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:35:52 108,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:35:55 107,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:36:10 107,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:36:20 106,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:36:31 106,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:36:33 105,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:36:46 105,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:36:49 104,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:37:03 104,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:37:06 103,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:37:22 103,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

0071 - MEMORIA DDR3 8GB 1600MHZ
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:44:35 157,72 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

02/12/2022 - 09:59:09 250,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41

03/12/2022 - 16:47:54 310,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 19:30:53 253,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

04/12/2022 - 22:10:11 253,94 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 253,94 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 253,94 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 281 de 486

05/12/2022 - 00:30:12 250,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:26:05 249,31 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:26:42 157,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:27:01 156,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:31:40 172,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:34:22 150,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:34:26 149,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:34:56 149,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:35:00 148,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:35:37 148,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:35:40 147,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:35:53 147,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:35:57 146,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:36:03 152,36 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:36:15 146,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:36:20 145,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:36:35 145,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:36:38 144,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:37:02 144,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:37:06 143,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:37:22 143,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:37:25 142,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:37:41 142,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:37:45 141,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:38:00 141,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:38:04 140,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:38:23 140,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:38:26 139,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:38:55 139,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:38:58 138,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:39:24 138,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:39:28 137,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:39:43 137,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:39:50 136,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:40:03 136,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:40:18 135,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:40:30 135,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:40:41 134,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:40:49 134,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:41:08 133,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:41:11 133,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:41:39 132,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:41:44 132,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:42:02 131,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:42:06 131,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:42:09 130,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:42:15 130,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:42:18 129,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:42:21 129,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:42:36 128,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:42:43 128,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:43:00 127,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:43:03 127,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:43:20 126,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:43:28 126,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:43:39 125,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:43:43 125,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:43:55 124,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:43:57 124,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:44:20 123,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:44:33 123,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:44:42 122,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:44:53 122,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:45:10 121,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:45:23 121,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:45:41 120,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:45:50 120,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:46:08 119,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:46:14 119,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:46:29 118,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:46:46 118,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:47:05 117,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:47:09 117,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:47:23 116,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:47:27 116,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:47:52 115,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:48:09 115,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:48:27 114,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:48:30 114,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:48:44 113,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:48:47 113,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:49:02 112,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:49:04 112,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:49:31 111,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:49:35 111,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:50:12 110,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:50:15 110,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:50:46 109,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:50:49 109,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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01/12/2022 - 15:44:50 238,95 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

02/12/2022 - 09:59:30 330,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41

03/12/2022 - 16:51:37 459,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 19:31:53 398,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

04/12/2022 - 22:10:32 398,67 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 398,67 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 398,67 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 00:32:06 300,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:26:05 328,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:27:00 239,20 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:30:42 238,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:31:01 237,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:31:14 237,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:31:44 236,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:31:57 236,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:32:00 235,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:32:29 235,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17
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05/12/2022 - 11:32:33 234,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:32:43 234,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:32:49 233,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:33:04 233,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:33:07 232,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:33:22 232,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:33:28 231,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:33:39 231,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:33:42 230,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:33:48 230,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:33:51 229,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:34:00 229,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:34:03 228,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:34:13 228,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17
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05/12/2022 - 11:34:16 227,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:34:28 226,50 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:34:31 226,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:34:36 227,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:34:56 225,50 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:35:00 225,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:35:08 220,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:35:11 219,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:35:37 219,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:35:40 218,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:35:53 218,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:35:57 217,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:36:13 217,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:36:20 216,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:36:35 216,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:36:38 215,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:37:03 215,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:37:06 214,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:37:22 214,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:37:25 213,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:37:41 213,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:37:44 212,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:38:00 212,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:38:04 211,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:38:23 211,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:38:26 210,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:38:58 210,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:39:02 209,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:39:24 209,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:39:27 208,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:39:43 208,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:39:52 207,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:40:09 207,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:40:18 206,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:40:34 206,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:40:49 205,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:40:53 205,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:41:08 204,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:41:11 204,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:41:38 203,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:41:44 203,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:42:02 202,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:42:06 202,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:42:09 201,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:42:15 201,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:42:18 200,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:42:21 200,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:42:36 199,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:42:43 199,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:43:00 198,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:43:03 198,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:43:15 197,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:43:18 197,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:43:28 196,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:43:33 196,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:43:39 195,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:43:43 195,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 313 de 486

05/12/2022 - 11:44:01 194,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:44:04 194,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:44:28 193,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:44:42 193,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:44:47 192,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:44:53 192,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:45:10 191,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:45:26 191,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:45:44 190,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:46:02 190,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:46:30 189,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:46:46 189,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:47:06 188,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:47:09 188,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:47:26 187,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:47:33 187,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:47:52 186,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:48:09 186,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:48:27 185,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:48:30 185,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:48:44 184,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:48:47 184,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:49:07 183,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:49:12 183,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:49:45 182,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:49:50 182,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:50:13 181,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:50:18 181,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:50:45 180,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:50:49 180,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:51:07 179,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:51:11 179,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:51:35 178,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:51:43 178,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:52:05 177,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:52:08 177,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:52:44 176,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:52:48 176,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:53:07 175,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:53:10 175,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:53:19 174,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:53:25 174,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:53:36 173,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:53:47 173,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:53:53 172,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:53:59 172,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:06 171,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:09 171,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:18 170,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:22 170,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:54:32 169,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:35 169,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:43 168,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:47 168,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:50 167,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:54:53 167,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:58 166,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:01 166,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:55:05 165,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:10 165,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:55:18 164,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:26 164,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:55:30 163,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:43 163,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:55:47 162,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:55:53 162,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:55:59 161,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:56:14 161,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:56:28 160,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:56:33 160,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:56:53 159,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:56:58 159,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:57:02 158,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0073 - PLACA DE REDE PCI EXPRESS
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:45:06 53,50 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 16:53:48 159,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 23:56:55 150,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 150,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22
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05/12/2022 - 03:24:50 150,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:28:12 90,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:30:52 54,20 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:32:29 145,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

0074 - PLACA DE SOM PCI EXPRESS
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 220,67 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 220,67 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:28:26 220,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0075 - PLACA DE VIDEO AUS GEFORCE GTX 1050,
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 240,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 240,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:28:33 239,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0076 - PLACA DE VÍDEO GEFORCE GTX 1050 2GB DDR5 128BITS-PH-GTX1050-2GB
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 240,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 240,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:28:41 239,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0077 - PLACA DE VIDEO VGA NVIDIA ASSUS GEFORCE GTX 1050 TI 4GB EXPEDITION GDDR5 Especificação : PLACA DE
VIDEO VGA NVIDIA ASSUS GEFORCE GTX 1050 TI 4GB EXPEDITION GDDR5, Especificação : PLACA DE VIDEO VGA
NVIDIA ASSUS GEFORCE GTX 1050 Ti 4GB EXPEDITION GDDR5
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 398,95 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 00:30:01 398,95 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:50 1.800,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:28:49 398,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0078 - PLACA DE VIDEO VGA NVIDIA GALAX GEFORCE GT 1030 2GB DDR5 64BITS
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 399,47 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 399,47 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:50 1.500,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:29:01 398,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0079 - PLACA DE VIDEO VGA NVIDIA GEFORCE GTX 1050 TI 4GB EXPEDITION GDDR5
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 425,81 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 425,81 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:50 1.800,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:29:08 425,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0080 - PLACA MAE COM SUPORT A PROCESSADOR 1155 DUAL CORE CELERON Especificação : PLACA MAE COM
SUPORT A PROCESSADOR 1155 DUAL CORE CELERON SUPORTE DE MEMORIA DDR 31600, 1333, 1066 mhz
Data Valor CNPJ Situação
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01/12/2022 - 15:45:37 305,66 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

04/12/2022 - 22:11:07 471,65 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 471,65 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 471,65 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:50 800,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:29:21 305,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:29:37 304,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:31:37 302,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:31:44 301,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:31:50 300,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:31:54 299,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:33:53 470,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:34:02 299,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:34:07 298,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:35:14 418,50 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:36:47 415,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:37:39 297,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:37:43 296,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:38:16 295,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:38:24 294,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:38:45 293,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:38:49 292,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:39:03 290,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:39:08 289,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:39:49 285,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:40:08 284,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:40:26 282,99 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:40:41 282,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0081 - PLACA MAE COM SUPORT A PROCESSADOR 1155 INTEL PENTIUN, Especificação : PLACA MAE COM SUPORT A
PROCESSADOR 1155 INTEL PENTIUN, SUPORTE DE MEMÓRIA DDR 31600, 1333, 1066 mhz
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:46:00 305,66 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

04/12/2022 - 22:11:33 471,65 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 333 de 486

04/12/2022 - 23:56:55 471,65 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 471,65 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:50 800,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:29:28 305,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:29:58 304,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:31:45 302,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:31:50 301,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:34:01 470,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:34:24 300,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:34:27 299,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:35:14 299,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:35:18 298,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:35:41 418,50 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:37:04 415,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:37:50 298,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:37:53 297,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:38:54 295,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:38:58 294,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:39:14 290,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:39:19 289,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:39:57 285,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:40:08 284,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:40:35 282,99 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:40:49 282,49 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0082 - PLACA MAE GA-B250M-GARMING 3
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 442,95 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 442,95 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:29:34 442,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0083 - PLACA MÃE SOCKET LGA1151, Especificação : pacidade máxima suportada da memória RAM 32 GB Chipset Intel H110
Socket Socket 1151,Skylake Slots de expansão 1 x PCI Express x16,2 x PCI Express x1 Processador Não Aplicações PC Tipo de
memória RAM DDR4 Descrição LEIA COM ATENÇÃO TODO O ANÚNCIO ANTES DE FINALIZAR A COMPRA! - Suporte para
processadores: Core i7 / Core i5 / Core i3 / Pentium / Celeron de 6º e 7º geração - Produto original, novo e lacrado - Com nota
fiscal - Postagem rápida! No máximo no próximo dia útil - Garantia do fornecedor de 12 meses Processador: Soquete 1151 - Intel
Skylake Chipset: Intel® H110 Express Chipset Memória DDR 4: Suporta DDR4 2133MHz 2 Soquetes UDIMM Dual Channel Até
32GB de memória Slots de Expansão: - 1 x slot PCI Express x16, em execução em x16 * (Todos os slots PCI Express estão em
conformidade com o padrão PCI Express 3.0.) - 2 x slot PCI Express x1 * (Todos os slots PCI Express estão em conformidade
com o padrão PCI Express 2.0.) Rede: Gigabit 10/100/1000: Chip LAN PHY RTL 8111H (Gbe) Storage: Intel PCH SATA (6Gb/s):
4 conectores Áudio: Realtek ALC887 Suporta o padrão Azalia 7.1 Canais USB 3.0: Total: 4 portas 2 portas frontais 2 portas
traseiras ( 1 porta via cabo opcional ) USB 2.0: Total 4 portas 4 portas frontais ( 2 via cabo opcional ) Dispositivo de Alarme:
Buzzer on board Painel Traseiro: 1 porta PS/2 Teclado/Mouse 1 porta VGA 1 porta HDMI 1 porta RJ45 +2 portas USB 3.0 2
portas USB 2.0 3 conectores de áudio (Line-in, Line-out e Mic-in) Conectores On Board: S/P DIF out CPU fan (4 pinos) Chassis
fan (3 pinos) Intel Front Panel (2 x 5 pinos) Azalia Analog Front Audio (2x 5 pinos) ATX (24 pinos) ATX 12V (4 pinos) Clear
CMOS/RTC TPM/TCM ( 2 x 10 pinos) USB 2.0 USB 3.0 Formato: uATX 22.6cm x 17.4cm BIOS: SPI 64Mb (AMI) Características
Especiais: Todos os capacitores sólidos Itens inclusos: - Placa mãe - Espelho - Cabo SATA - CD de Instalação
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:46:21 460,53 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

04/12/2022 - 23:56:55 489,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 489,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:29:43 460,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:30:10 459,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:32:09 458,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:32:12 457,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:34:44 457,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:34:50 456,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:36:40 450,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:36:44 449,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:38:02 440,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:38:07 439,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:40:06 430,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:40:18 429,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:40:43 420,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:41:08 419,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:41:25 418,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:41:39 417,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:41:57 410,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:42:02 409,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:42:50 400,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:43:20 399,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:44:40 398,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:44:47 397,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:44:59 396,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:45:10 395,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:45:30 394,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:45:44 393,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:46:36 390,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:46:51 389,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:48:05 380,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:48:14 379,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:50:09 379,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:50:47 378,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:51:25 370,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:51:50 369,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0084 - TONER PRETO TN-3332 TN-3382, Especificação : DCP8112DN DCP-8112DN, HL5452DN HL-5452DN, HL5472DW HL-
5472DW, DCP8152DN DCP-8152DN, MFC8512DN MFC-8512DN.
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:12 200,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 14:00:59 60,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

04/12/2022 - 23:56:55 85,90 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 85,90 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:29:53 59,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:30:31 59,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 11:31:17 84,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:32:27 58,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:33:41 58,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 11:34:50 57,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:35:02 57,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

05/12/2022 - 11:36:50 56,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:37:03 55,00 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

0085 - TONER REFIL PARA IMPRESSORA BROTHER UNIVERSAL, Especificação : Pó de toner, tipo tonalizador universal
embalagem com bico dosador, produto novo lacrado e pronto e pronto para uso. Compatível para toner de Brother TN 330,
TN350,TN360, TN410,TN420,TN450,TN550,TN520,TN580,TN620,TN650,TN750,TN780, TN3332,TN3382, TN3392,
TN1060,TN2340, TN2370, TN850, TN880, TN3442, TN3470, TN3472. Pacote contendo 1kg. Com garantia de 1 ano contra
defeito de fabricação.
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 14:01:39 278,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com o objeto da licitação, feita mediante
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
observado o inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.
13/12/2022 11:06:38

04/12/2022 - 23:56:55 91,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 91,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:29:59 90,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0086 - ESTABILIZADOR DE 300VA BIVOLT, Especificação : Modelo bivolt: entrada 115/127/220V~ e saída 115V~. Proteção
Contra Surtos de tensao. Sub/sobretensao de rede elétrica com desligamento e rearme automático. Sobreaquecimento com
desligamento automático. Sobrecarga.
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 12:56:36 202,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

03/12/2022 - 20:22:04 500,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 22:11:59 500,00 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 22:32:20 200,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 500,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 500,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22
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05/12/2022 - 08:39:03 250,00 (proposta) 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:26:51 199,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:30:08 300,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:35:56 190,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:36:01 189,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

0087 - "IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. Especificação : "IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL jato de Tinta - Colorida, com
sistema WI-FI, scaner e copiadora, com reservatório lateral de tinta (tanque de tinta), bivolt.
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:46:46 2.289,60 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

02/12/2022 - 09:57:43 1.735,52 (proposta) 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40
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02/12/2022 - 12:02:02 1.500,00 (proposta) 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

03/12/2022 - 12:57:01 6.199,98 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

03/12/2022 - 20:22:37 4.090,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 22:12:33 4.090,17 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 4.090,17 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 4.090,17 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 01:39:40 4.090,00 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 08:46:38 1.899,00 (proposta) 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 11:26:40 1.559,00 32.337.901/0001-60 - M CAVALCANTE
COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:34:18

05/12/2022 - 11:27:00 1.499,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:27:20 1.495,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07
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05/12/2022 - 11:27:41 1.499,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:28:47 1.830,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:28:53 1.490,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:29:51 1.485,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:30:23 2.454,10 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:33:57 1.485,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:34:15 1.480,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:34:33 1.480,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:34:44 1.475,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07
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05/12/2022 - 11:34:53 1.475,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:35:19 1.470,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:35:46 1.465,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:36:01 1.460,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:36:09 1.650,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:36:18 1.458,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:36:33 1.455,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:36:56 1.455,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40
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05/12/2022 - 11:37:05 1.435,50 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:37:22 1.430,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:37:38 1.425,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:37:47 1.424,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:38:09 1.420,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:39:59 1.419,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:40:11 1.415,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07
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05/12/2022 - 11:40:34 1.414,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:40:42 1.410,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:41:02 1.409,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:41:33 1.405,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:41:49 1.404,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:42:04 1.400,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:42:19 1.399,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40
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05/12/2022 - 11:42:36 1.395,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:42:50 1.394,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:42:59 1.390,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:43:07 1.389,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:43:15 1.385,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

05/12/2022 - 11:43:38 1.384,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:43:47 1.350,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07
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05/12/2022 - 11:44:43 1.349,00 34.822.886/0001-70 - BRAVAR
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:31:40

05/12/2022 - 11:44:54 1.345,00 10.639.199/0001-56 - LFN -
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:26:07

0088 - NOTEBOOK INTEL CORE I5 8GB 1TB TELA LED HD 14"
Data Valor CNPJ Situação

02/12/2022 - 10:59:42 4.752,00 (proposta) 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

03/12/2022 - 12:57:25 7.324,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

03/12/2022 - 20:23:01 5.500,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

04/12/2022 - 22:12:55 5.500,00 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 5.500,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 5.500,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 08:43:32 4.000,00 (proposta) 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 11:27:28 3.990,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 11:27:31 3.989,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:28:02 3.900,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 11:28:08 3.899,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:28:57 3.800,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 11:29:00 3.799,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 11:29:28 3.700,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 11:29:32 3.699,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:29:49 3.690,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 11:29:52 3.689,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:30:37 3.680,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:30:41 3.679,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:31:14 3.650,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01
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05/12/2022 - 11:31:17 3.649,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:32:28 3.600,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 11:32:31 3.599,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:32:50 3.550,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

05/12/2022 - 11:32:54 3.549,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:33:31 3.510,00 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 352 de 486

05/12/2022 - 11:33:35 3.509,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:33:46 3.508,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:33:50 3.507,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:36:20 4.914,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:37:13 3.507,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:37:21 3.506,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

0089 - MEMORIA DDR3 8GB 1333MHZ
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:47:12 152,67 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

02/12/2022 - 10:00:01 200,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41
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03/12/2022 - 16:58:24 389,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:13:20 250,00 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 250,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 250,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 00:33:45 300,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:30:51 152,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:31:22 151,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:31:30 193,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:33:04 150,00 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41

05/12/2022 - 11:33:07 149,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:34:56 149,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:35:01 148,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:35:21 148,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:35:25 147,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:35:42 147,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:35:47 146,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:36:15 146,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:36:20 145,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:36:35 145,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:36:38 144,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:36:41 140,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:36:44 139,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:36:47 144,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:37:03 139,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:37:06 138,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:37:34 138,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:37:40 137,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:38:03 137,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:38:07 136,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:38:25 136,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:38:29 135,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:38:55 135,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:38:59 134,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:39:08 134,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:39:14 133,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:39:34 133,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:39:37 132,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:39:50 132,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:40:08 131,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:40:18 131,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:40:31 130,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:40:41 130,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:40:49 129,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:40:53 129,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:41:09 128,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:41:13 128,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:41:40 127,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:41:44 127,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:42:02 126,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:42:06 126,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:42:09 125,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:42:15 125,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:42:19 124,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:42:24 124,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:42:36 123,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:42:43 123,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:43:00 122,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:43:03 122,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:43:21 121,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:43:28 121,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:43:40 120,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:43:43 120,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:44:03 119,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:44:07 119,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:44:28 118,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:44:42 118,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:44:47 117,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:44:53 117,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:45:10 116,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:45:26 116,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:45:44 115,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:46:02 115,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:46:24 114,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:46:46 114,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:47:07 113,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:47:11 113,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:47:25 112,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:47:33 112,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:47:54 111,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:48:09 111,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:48:27 110,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:48:30 110,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:48:49 109,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:48:52 109,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:49:28 108,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:49:33 108,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:50:13 107,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:50:18 107,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:50:50 106,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:50:55 106,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:51:12 105,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:51:15 105,00 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:51:36 104,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0090 - COMPUTADOR CORE I5 QUAD CORE 1.6GHS ATÉ 3.9 GHZ RAM8GB DDR4, Especificação : DISCO R 1T, 7200RPM,
PLACA M~E DUPLA SAIDA DE VIDEOHDMI FULL HD E VGA, 6 CONEXÕES USB4 TRASEIRAS E DUAS FRONTAIS, 5
CONEXÕES DE AUDIO HD
Data Valor CNPJ Situação

02/12/2022 - 13:03:50 5.000,00 (proposta) 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

03/12/2022 - 12:57:48 5.042,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

04/12/2022 - 22:13:44 4.691,67 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 4.691,67 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 4.691,67 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 01:40:09 4.691,00 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 03:24:50 4.500,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 11:27:26 4.490,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:28:54 4.400,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:29:08 4.390,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:29:57 4.200,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:30:24 4.190,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:31:08 4.150,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:31:18 4.090,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:33:11 4.085,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:33:27 4.040,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:33:35 4.000,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 11:33:42 3.990,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:34:21 3.900,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:34:26 3.989,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:34:33 3.890,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:34:42 3.889,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:34:51 3.790,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:34:57 3.800,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:35:39 3.529,00 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58
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05/12/2022 - 11:35:51 3.527,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:35:54 3.500,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:35:59 3.490,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:36:15 3.480,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:36:20 3.400,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:36:28 3.390,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:36:55 3.300,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:37:08 3.290,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:37:27 3.250,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:37:37 3.190,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:38:14 3.000,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:38:21 2.999,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:38:31 2.990,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:39:06 2.889,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:39:16 2.880,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:39:19 2.800,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 11:39:42 2.790,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:39:51 2.700,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:40:02 2.690,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:40:17 2.600,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:40:36 2.590,00 44.798.010/0001-90 - TECHNO SOFT
SYSTENS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos
da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:18:12

05/12/2022 - 11:41:16 2.489,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

0091 - MICROFONE SEM FIO, Especificação : Recepção true diversity com 2 antenas, conector XLR balanceado e PIO, potencia
de transmissão de RF:LO power= lmW max/HI power=10mW Max.
Data Valor CNPJ Situação

02/12/2022 - 12:51:56 1.100,00 (proposta) 32.850.995/0001-76 - COMERCIAL
TRES ACORDES EIRELI

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 11:27:52

03/12/2022 - 10:40:36 1.200,00 (proposta) 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido
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04/12/2022 - 23:56:55 302,90 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 302,90 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:45:37 300,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:45:53 1.099,96 11.502.318/0001-97 - CARVALHO
MIRANDA EMPREENDIMENTOS
EIRELI

Válido

0092 - CONECTORES RJ 45 PACOTE C/10
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 38,63 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 38,63 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:45:44 38,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0093 - COMPUTADOR COMPLETO CORE I5, 8GB, 1TB, MONITOR 15,6"
Data Valor CNPJ Situação

02/12/2022 - 14:46:06 5.000,00 (proposta) 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

03/12/2022 - 12:58:15 3.654,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

04/12/2022 - 19:33:00 5.515,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

04/12/2022 - 22:14:21 5.515,00 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 5.515,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 5.515,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:50 4.000,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 11:45:17 3.652,79 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:45:55 3.650,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:45:59 3.648,10 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:46:09 3.640,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 11:46:14 3.638,69 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:48:29 3.600,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 11:48:34 3.598,95 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:48:50 3.590,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 11:48:53 3.589,20 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:50:48 3.580,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 11:50:52 3.578,81 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:52:17 3.570,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 11:52:22 3.569,37 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:53:48 3.550,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 11:53:52 3.548,69 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:53:59 3.500,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:54:03 3.499,32 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:54:53 3.489,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:54:57 3.487,96 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:55:07 3.450,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 11:55:12 3.448,40 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:55:38 3.440,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 11:55:44 3.439,11 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10
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05/12/2022 - 11:56:15 3.400,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 11:56:18 3.398,60 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:57:01 3.350,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 11:57:06 3.348,92 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:57:46 3.340,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:57:49 3.339,39 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:58:13 3.300,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 11:58:18 3.298,38 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:59:20 3.250,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 11:59:37 3.240,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 12:00:03 3.200,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 12:00:42 3.189,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 12:01:02 3.100,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 12:02:20 3.099,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 12:02:43 3.000,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 12:04:19 2.999,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 12:04:58 2.998,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 12:05:38 2.995,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 12:06:10 2.990,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 12:06:50 2.889,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 12:07:38 2.885,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 383 de 486

05/12/2022 - 12:08:44 2.884,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 12:09:24 2.850,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 12:10:09 2.849,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 12:10:23 2.840,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 12:11:37 2.839,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 12:12:38 2.830,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 12:12:59 2.829,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27
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05/12/2022 - 12:13:31 2.800,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 12:14:29 2.799,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 12:15:15 2.750,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 12:15:48 2.749,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 12:16:00 2.730,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

05/12/2022 - 12:17:17 2.729,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 12:17:35 2.700,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56
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05/12/2022 - 12:18:22 2.699,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 12:18:43 2.550,00 08.619.872/0001-44 - Teczap Comércio
e Distribuição Ltda

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica
expedida pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo
12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de
Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:49:56

0094 - TECLADO Especificação : tipo slim preto, usb
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:47:35 35,70 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 17:01:38 89,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:14:49 74,18 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 22:32:20 100,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 74,18 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 74,18 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:46:07 44,51 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0095 - MONITOR 18,5" LED
Data Valor CNPJ Situação

02/12/2022 - 13:36:23 1.100,00 (proposta) 28.584.157/0003-92 - METDATA
TECNOLOGIA DA INFORMACAO
EIRELI

Válido
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03/12/2022 - 12:58:39 934,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

03/12/2022 - 17:04:16 1.600,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 21:55:44 1.000,00 (proposta) 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

04/12/2022 - 22:15:07 962,88 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 22:32:20 1.000,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 962,88 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 962,88 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 01:40:42 962,00 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 03:24:50 900,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 08:53:57 750,00 (proposta) 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:45:56 749,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:46:03 749,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:46:20 740,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:46:24 739,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:46:47 739,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:47:01 738,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:47:04 738,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:47:10 737,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 11:47:14 737,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:47:21 736,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:47:31 736,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:47:37 735,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:47:47 735,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:47:51 734,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:47:55 734,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:48:00 733,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:48:03 733,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:48:06 732,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:48:09 732,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:48:14 731,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:48:17 730,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:48:20 730,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:48:27 729,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:48:39 729,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:48:42 728,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:48:48 728,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:48:53 727,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:48:56 727,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:49:01 726,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 11:49:04 726,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:49:07 660,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:49:11 659,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:49:15 659,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:49:20 658,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:49:23 658,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:49:30 657,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:49:34 657,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 11:49:38 656,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:49:41 656,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:49:44 655,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:49:47 620,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:49:50 619,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:49:53 619,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:49:59 618,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:50:02 618,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:50:07 617,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:50:10 617,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:50:14 616,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:50:18 616,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:50:25 615,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:50:28 615,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:50:34 614,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 11:50:39 614,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:50:49 613,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:50:52 613,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:50:57 612,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:51:01 612,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:51:15 611,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:51:21 611,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:51:25 610,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:51:30 610,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:51:34 609,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:51:41 609,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:51:45 608,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:51:48 608,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:51:51 600,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido
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05/12/2022 - 11:51:55 599,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:51:59 599,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:52:03 788,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:52:04 598,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:52:09 598,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:52:12 597,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:52:20 597,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:52:25 596,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:52:30 596,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:52:34 595,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:52:39 595,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:52:43 585,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:52:47 584,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:52:50 584,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:52:55 583,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:52:58 583,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:53:02 582,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:53:06 582,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:53:09 581,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:53:14 581,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:53:19 580,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:53:25 580,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 11:53:28 579,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:53:32 579,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:53:36 578,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:53:39 578,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:53:42 577,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:53:46 577,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:53:50 576,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:53:53 576,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:53:58 575,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:54:03 575,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:54:06 574,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:54:17 574,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:54:21 573,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:54:25 573,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 11:54:28 572,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:54:33 572,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:54:38 571,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:54:43 571,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:54:47 570,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:54:51 570,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:54:54 569,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:54:59 569,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:55:02 568,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:55:05 568,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:55:10 567,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:55:14 567,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:55:19 566,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:55:22 566,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 11:55:25 565,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:55:29 565,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:55:33 564,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:55:36 564,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:55:40 563,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:55:44 563,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:55:47 562,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:55:50 562,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:55:54 561,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:56:01 561,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:56:06 560,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:56:13 560,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:56:17 559,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:56:20 559,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 11:56:24 558,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:56:30 558,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:56:39 557,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:56:44 557,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:56:47 556,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:56:52 556,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:56:58 555,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:57:01 555,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:57:05 554,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:57:08 554,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:57:15 553,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:57:19 553,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:57:24 552,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:57:28 552,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 11:57:34 551,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:57:37 551,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:57:40 550,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:57:45 550,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:57:51 549,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:57:55 549,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:57:58 548,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:58:02 548,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:58:05 547,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:58:10 547,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:58:14 546,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:58:18 546,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:58:21 545,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:58:28 545,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 409 de 486

05/12/2022 - 11:58:31 544,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:58:37 544,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:58:40 543,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:58:45 543,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:58:53 542,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:58:56 542,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:59:01 541,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:59:09 541,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:59:12 540,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:59:15 540,00 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:59:23 539,50 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:59:26 539,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:59:30 538,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:59:35 538,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 11:59:38 537,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:59:42 537,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:59:45 536,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:59:49 536,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 11:59:53 535,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 11:59:57 535,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 12:00:07 534,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53
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05/12/2022 - 12:00:10 534,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 12:00:13 533,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 12:00:16 533,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 12:00:21 532,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 12:00:27 532,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 12:00:31 531,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 12:00:34 531,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10
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05/12/2022 - 12:00:40 530,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

05/12/2022 - 12:00:44 530,00 02.215.552/0001-42 - E.R.Koch & Cia
Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 13/12/2022 11:29:10

05/12/2022 - 12:00:52 529,50 47.400.801/0001-08 - WEB
TECNOLOGIA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante. 13/12/2022 11:10:53

0096 - NOTEBOOK I3 1TB MEMÓRIA RAM 8GB DDR4
Data Valor CNPJ Situação

02/12/2022 - 11:01:24 4.140,00 (proposta) 37.090.234/0001-87 - TIAGO
PIZZATTO

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g), I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA EMPRESA).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:17:01

03/12/2022 - 12:59:52 6.038,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

04/12/2022 - 22:15:27 5.070,33 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 5.070,33 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 5.070,33 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 01:41:09 5.070,00 (proposta) 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:46:53 4.100,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:49:14 4.245,00 41.288.529/0001-30 - R P S DE
OLIVEIRA EIRELI

Válido

05/12/2022 - 11:55:00 4.105,50 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

0097 - MEMÓRIA DDR 3 4GB 1333 MHZ
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Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:47:54 89,80 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

02/12/2022 - 10:00:27 180,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41

03/12/2022 - 17:22:17 270,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:15:50 176,16 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 176,16 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 176,16 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 00:34:13 150,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:47:02 105,70 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:52:14 136,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17
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05/12/2022 - 11:53:37 89,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:53:46 88,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:53:52 88,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:00 87,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:04 87,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:54:12 86,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:17 86,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:25 85,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:28 85,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:39 84,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:54:43 84,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:48 83,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:53 83,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:58 82,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:01 82,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:55:05 81,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:09 85,50 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:55:10 81,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:55:18 80,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:27 80,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:55:30 79,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:55:43 79,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:55:47 78,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:53 78,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:55:59 77,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:56:14 77,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:56:27 76,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:56:30 76,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:56:44 75,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:56:48 75,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:56:53 74,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:56:58 74,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:57:02 73,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:57:28 73,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:57:32 72,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:57:52 72,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:57:55 71,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:58:14 71,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:58:19 70,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:58:39 70,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:58:46 69,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:58:55 69,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:58:59 68,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0098 - MEMÓRIA DDR 3 4GB 1600 MHZ
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:48:10 89,80 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

02/12/2022 - 10:00:45 190,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41

03/12/2022 - 17:21:39 240,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:16:09 158,50 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 158,50 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 158,50 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22
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05/12/2022 - 00:34:42 150,00 (proposta) 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:47:12 95,10 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:52:21 117,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:53:37 89,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:53:46 88,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:53:52 88,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:54:00 87,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:04 87,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:13 86,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:17 86,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:25 85,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:54:28 85,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:39 84,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:43 84,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:54:48 83,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:53 83,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:54:58 82,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:01 82,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:55:05 81,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:10 81,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:55:15 85,50 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:55:20 80,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:55:26 80,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:55:30 79,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:42 79,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:55:45 78,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:53 78,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 429 de 486

05/12/2022 - 11:55:59 77,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:56:14 77,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:56:29 76,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:56:33 76,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:56:54 75,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:56:58 75,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:57:02 74,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:57:08 74,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:57:11 73,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:57:28 73,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53
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05/12/2022 - 11:57:32 72,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:57:52 72,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:57:55 71,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:58:16 71,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:58:19 70,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:58:47 70,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:58:50 69,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:59:11 69,30 42.726.388/0001-52 - LEIVYDEANE DE
ALMEIDA BARBOSA DANTAS
86135783220

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da
empresa; e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta
aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.
(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos
de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de
autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame. 13/12/2022 12:19:53

05/12/2022 - 11:59:20 68,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0099 - ALICATE PARA CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 17:26:51 89,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 23:56:55 64,88 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 64,88 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:47:18 64,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:52:30 63,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

0100 - ALICATE PARA CRIPAR MULTITOC TC-210C RJ45
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 129,65 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 129,65 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:47:34 129,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0101 - MEMORIA DDR2 4GB 800MHZ
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 150,41 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 150,41 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:47:43 149,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0102 - PLACA DE VIDEO NVIDIA GTX 750 TI 2GB
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 526,32 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 526,32 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:48:37 525,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0103 - COMPUTADOR COMPLETO MONITOR FULL HD 21.5 Especificação : PROCESSADOR CORE I7, SSD DE 240GB,
MEMÓRIA RAM DDR4 DE 16GB, MONITOR FULL HD 21.5
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 13:00:29 4.516,00 (proposta) 30.313.649/0001-23 - SERRANA
DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e
também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a Proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).
13/12/2022 10:52:58

04/12/2022 - 22:16:43 5.443,33 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 5.443,33 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 5.443,33 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:50 7.000,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:50:44 4.514,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 11:55:21 4.500,00 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

0104 - KIT DE TECLADO E MOUSE SEM FIO
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:48:38 87,05 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 17:30:45 169,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:17:03 124,53 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 124,53 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 124,53 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:49:51 86,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:50:55 85,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:51:12 85,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:51:36 84,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 11:52:43 84,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:53:11 83,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:53:43 83,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:53:54 82,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:54:09 82,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:54:16 81,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:54:26 80,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:55:47 114,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido
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01/12/2022 - 15:49:00 164,26 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

02/12/2022 - 10:01:26 280,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41

03/12/2022 - 17:33:09 355,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 19:35:35 318,00 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

04/12/2022 - 22:17:24 318,19 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 318,19 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 318,19 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:51 400,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:45:44 163,35 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10
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05/12/2022 - 11:46:10 162,85 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:46:14 161,02 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:46:32 160,52 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:46:37 158,56 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 11:46:53 158,06 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:46:57 157,00 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10
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05/12/2022 - 11:47:33 156,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 11:49:32 190,91 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:52:51 178,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:53:03 155,80 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41

05/12/2022 - 11:53:21 155,30 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0106 - BATERIA DE 3V CR 2032 PARA COMPUTADOR
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 17:34:30 6,99 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 23:56:55 233,33 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 233,33 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:49:19 232,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0107 - TESTADOR DE CABO DE REDE RJ45
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 17:36:43 110,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17
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04/12/2022 - 23:56:55 39,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 39,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 03:24:51 230,00 (proposta) 44.227.505/0001-69 - LEILA ALVES
CORDEIRO LUSA

Cancelado - 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro
Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial
do Estado
de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário.
(Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante. 13/12/2022 10:48:27

05/12/2022 - 11:53:04 38,50 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 11:54:51 38,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0108 - CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL COM BROTHER DCP L2540 DW
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:12 150,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 107,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 107,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:49:27 106,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:54:39 105,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:55:01 104,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:55:28 103,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:55:46 102,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

0109 - DR COMPATIVEL COM BROTHER DCP L2540 DW
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:12 300,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 133,55 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 133,55 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22
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05/12/2022 - 11:49:36 130,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:54:31 129,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:55:06 128,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:55:43 127,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:55:51 125,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

0110 - CILINDRO COMPATIVEL COM BROTHER DCP L2540 DW
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:12 300,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 126,33 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 126,33 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:49:44 125,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

05/12/2022 - 11:55:08 124,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 11:55:55 123,00 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

0111 - PENDRIVE 64 GB USB
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:49:23 43,52 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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02/12/2022 - 10:02:00 75,00 (proposta) 33.479.392/0001-72 - WERNETECH
INFORMATICA LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame. 13/12/2022 12:37:41

03/12/2022 - 17:39:58 99,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:18:13 63,37 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 63,37 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 63,37 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:00:33 43,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:00:38 42,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:01:51 42,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:01:58 41,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:02:11 41,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17
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05/12/2022 - 12:02:14 40,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:02:50 45,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:03:15 40,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:03:18 39,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:03:47 39,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:03:56 38,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:04:05 38,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:04:10 37,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:04:31 38,02 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 12:04:35 37,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:04:39 36,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:04:49 36,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:04:52 35,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:05:09 34,30 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:05:12 33,80 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0112 - KIT DE TINTA L3250 4 CORES
Data Valor CNPJ Situação

29/11/2022 - 17:51:12 300,00 (proposta) 26.145.027/0001-66 - MTSI
COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado
de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST) 13/12/2022 12:18:33

04/12/2022 - 23:56:55 204,87 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 204,87 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:01:17 204,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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0113 - REFIL DE PÓ DE TONER COMPATIVEL COM BROTHER DCP L2540 DW
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 300,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 300,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:01:22 299,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0114 - TECLADO USB NUMERICO
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 17:43:56 66,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 22:18:41 97,36 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 97,36 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 97,36 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:01:36 66,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:02:07 65,50 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:04:41 65,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:05:04 64,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:07:16 63,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:07:30 62,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:08:33 61,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:08:40 60,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

0115 - ADAPTADOR WIFI USB
Data Valor CNPJ Situação
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01/12/2022 - 15:49:40 32,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 17:45:23 79,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 23:56:55 39,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 39,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:01:03 31,50 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:01:08 31,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:01:46 30,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:01:50 30,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:02:15 29,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:02:18 29,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 12:02:32 28,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:02:37 27,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:02:46 27,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:02:50 26,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:07:25 26,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:07:31 25,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:09:18 25,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0116 - SSD PORTATIL 256GB USB 3.0 - 430 MB/S
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:49:56 400,00 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

04/12/2022 - 23:56:55 613,70 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 00:30:01 613,70 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:01:56 399,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:02:07 399,00 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:07:41 398,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:07:47 397,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:09:28 397,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:09:31 396,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:10:07 395,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:10:12 394,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:10:36 394,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:10:39 393,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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05/12/2022 - 12:10:53 392,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:10:57 391,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:11:11 390,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:11:19 389,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:11:31 385,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:11:35 384,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0117 - GABINETE GMAER 3 LATERAL DE VIDRO PRETO PG P03 BK
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 22:19:04 442,95 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 442,95 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 442,95 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:02:51 440,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0118 - GABINETE MICRO ATX MT 25 V2 BK COM FONTE 500W
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 19:41:03 442,95 (proposta) 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

04/12/2022 - 22:19:21 442,95 (proposta) 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

04/12/2022 - 23:56:55 442,95 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 00:30:01 442,95 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:57:52 441,51 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 12:02:39 440,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:02:44 439,37 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

05/12/2022 - 12:03:56 442,00 44.931.840/0001-43 - MEGA
DISTRIBEM LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:05:27 430,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:05:31 428,85 43.727.845/0001-96 - AR6
LICITACOES LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário.(Apresentou apenas da empresa).
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão
de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:41:10

0119 - DOCK STATION USB 2.0 HD SATA 2.5 E 3.5
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:50:15 171,72 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

04/12/2022 - 23:56:55 211,01 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 211,01 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:05:39 170,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:05:43 169,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39
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0120 - DOCK STATION USB 3.0 HD SATA 2.5 E 3.5
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:50:38 171,72 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

04/12/2022 - 23:56:55 240,00 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 240,00 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:03:06 171,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:03:13 170,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

05/12/2022 - 12:05:57 170,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:06:00 169,50 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0121 - CASE USB 3.0 PARA HD/SSD SATA 2.5 POLEGADAS
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 37,32 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 37,32 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:03:13 36,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0122 - PASTA TERMICA 50G
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 17:47:56 69,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 23:56:55 33,18 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 00:30:01 33,18 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:02:38 32,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:03:19 31,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:03:26 30,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:08:02 29,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:08:18 29,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:09:38 28,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:09:43 28,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:11:03 27,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:11:22 27,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:11:39 26,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:11:54 26,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

0123 - SUPORTE PARA CPU COM RODAS
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:56:08 66,64 (proposta) 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09
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03/12/2022 - 17:49:55 99,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 23:56:55 66,65 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 66,65 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:02:59 66,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:03:05 65,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:03:10 65,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:03:13 64,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:03:22 64,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:03:26 63,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:03:29 62,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:03:33 61,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09
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05/12/2022 - 12:03:38 61,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:03:43 60,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:03:57 60,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:04:01 59,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:04:41 59,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:04:44 58,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:05:21 58,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:05:25 57,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:05:50 57,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17
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05/12/2022 - 12:05:53 56,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:06:07 56,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:06:10 55,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:06:24 55,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:06:28 54,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:06:45 54,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:06:49 53,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:07:01 53,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:07:05 52,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09
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05/12/2022 - 12:07:13 52,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:07:17 51,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:07:39 51,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:07:43 50,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:07:58 50,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:08:03 49,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:08:24 49,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:08:28 48,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:08:48 48,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17
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05/12/2022 - 12:08:51 47,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:09:07 47,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:09:11 46,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:09:23 46,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:09:27 45,50 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:09:39 45,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:09:51 44,50 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:09:54 44,87 40.223.106/0001-79 - DARLU Indústria
Têxtil Ltda

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com
data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.
13/12/2022 11:58:09

05/12/2022 - 12:10:02 44,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

0124 - MULTIMETRO DIGITAL HM 2090
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 83,73 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 00:30:01 83,73 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:03:34 83,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0125 - FONTE CARREGADOR UNIVERSAL P NOTEBOOK ADAPTADOR 120W
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:50:58 59,36 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

04/12/2022 - 23:56:55 47,96 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 47,96 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 11:58:09 47,46 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

0126 - HUB USB 3.0 7 PORTAS
Data Valor CNPJ Situação

04/12/2022 - 23:56:55 57,92 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 57,92 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:03:41 57,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0127 - WEBCAM C920 HD PRO
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:51:14 169,34 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 18:06:50 1.000,00 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17
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04/12/2022 - 22:32:20 600,00 (proposta) 18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992,
que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de
ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa)
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)
13/12/2022 11:42:35

04/12/2022 - 23:56:55 366,15 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 366,15 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:03:06 783,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

05/12/2022 - 12:03:51 219,69 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

0128 - ALCOOL ISOPROPILICO PARA LIMPEZA ELETRONICA 500ML
Data Valor CNPJ Situação

03/12/2022 - 18:09:16 59,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 23:56:55 33,90 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 33,90 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:03:59 33,00 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:04:17 34,00 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

0129 - CABO HDMI 1,8M
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:51:33 12,65 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

03/12/2022 - 18:12:47 49,90 (proposta) 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

04/12/2022 - 23:56:55 52,25 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido
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05/12/2022 - 00:30:01 52,25 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

05/12/2022 - 12:04:10 31,35 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 12:04:25 15,60 14.065.989/0001-26 - CONTIGO
SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA
LTDA.

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do
Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), certidão de ações
trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de
emissão não superior a 30
dias da abertura do certame. 13/12/2022 11:46:17

0130 - GRAVADOR E LEITOR USB PORTÁTIL USB EXTERNO
Data Valor CNPJ Situação

01/12/2022 - 15:51:50 197,16 (proposta) 29.391.476/0001-82 - HMA COMERCIO
E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA

Cancelado - DEIXOU DE APRESENTAR
14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de
Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta
Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II –
14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa
licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de
Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão
de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da
licitante 13/12/2022 10:59:39

04/12/2022 - 23:56:55 253,33 (proposta) 13.875.702/0001-60 - B N COMERCIO
E SERVICOS LTDA

Válido

05/12/2022 - 00:30:01 253,33 (proposta) 40.140.016/0001-14 - B Y B
ENGENHARIA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.
13/12/2022 12:40:22

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

B N COMERCIO E
SERVICOS LTDA

05/12/2022 - 00:15 VANILDA DA COSTA NERY
DE BRITO

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

MEGA DISTRIBEM LTDA 05/12/2022 - 08:37 ROGÉRIO RIBEIRO LIMA - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

R P S DE OLIVEIRA EIRELI 05/12/2022 - 08:38 Marcello Ribeiro - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

13/12/2022 - 13:00 16/12/2022 - 18:00 19/12/2022 - 18:00

0019 - MOUSE COR: PRETO Especificação : MOUSE Cor: Preto Interface: USB Plug
and Play Rolagem Fácil DPI: 1000. Garantia: mínima de 12 (doze) meses.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6835487&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6835487&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6835487&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6835487&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6835487&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6835487&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6835487&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6836038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

13/12/2022 - 12:48:51 Manifestamos intenção de recurso contra a nossa desclassificação, tendo em vista
que apresentamos todas as certidões solicitadas para habilitação no processo e
diante do excesso de formalismo em relação as consultas realizadas, o que
melhor explanaremos em nossa peça recursal.

Deferido

0038 - TELÃO PROJETOR COM TRIPÉ, Especificação : 100" (4:3)BORDA COR
PRETA, PROJEÇÃO CXA 2,03X1,52 M, MODELO GTTM100

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

13/12/2022 - 12:49:12 Manifestamos intenção de recurso contra a nossa desclassificação, tendo em vista
que apresentamos todas as certidões solicitadas para habilitação no processo e
diante do excesso de formalismo em relação as consultas realizadas, o que
melhor explanaremos em nossa peça recursal.

Deferido

0060 - FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS PROFISSIONAIS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

18.828.894/0003-30 - ELTEK
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ELETRONICOS,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

13/12/2022 - 12:49:34 Manifestamos intenção de recurso contra a nossa desclassificação, tendo em vista
que apresentamos todas as certidões solicitadas para habilitação no processo e
diante do excesso de formalismo em relação as consultas realizadas, o que
melhor explanaremos em nossa peça recursal.

Deferido

Chat
Data Apelido Frase

02/12/2022 - 08:44:08 Sistema O Pregoeiro adicionou o arquivo (DECISÃO DO PREGOEIRO IMPUGNAÇÃO Assinado.pdf) em 02/12/2022
às 08:44.

05/12/2022 - 09:01:59 Pregoeiro Bom dia senhores, iremos dar inicio a análise das propostas.

05/12/2022 - 09:05:23 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

05/12/2022 - 09:27:06 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 5000,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:27:07 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:27:57 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 3000,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:27:57 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:29:06 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 4000,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:29:06 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:29:07 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 4.000,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:29:09 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 4000,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:29:09 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:30:21 Sistema O item 0018 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:30:21 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:30:44 Sistema O item 0019 teve uma proposta de R$ 50,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:30:45 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:31:00 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:31:00 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.
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05/12/2022 - 09:31:00 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 100,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:31:01 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:31:01 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:31:26 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:31:26 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:32:51 Sistema O item 0038 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:32:51 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:33:32 Sistema O item 0045 teve uma proposta de R$ 1000,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:33:33 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:33:56 Sistema O item 0046 teve uma proposta de R$ 700,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:33:56 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:34:51 Sistema O item 0059 teve uma proposta de R$ 500,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:34:51 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:35:05 Sistema O item 0060 teve uma proposta de R$ 100,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:35:05 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:35:26 Sistema O item 0061 teve uma proposta de R$ 300,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:35:26 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:35:44 Sistema O item 0063 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:35:44 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:35:55 Sistema O item 0064 teve uma proposta de R$ 200,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:35:55 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:37:14 Sistema O item 0070 teve uma proposta de R$ 230,00 cancelada pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 09:37:14 Sistema Motivo: No item 12.1.1 na letra c, o prazo das propostas não serão inferior a sessenta dias, tendo em vista
que a empresa cadastrou sua proposta com a validade de 01 (um) dia, a mesma será rejeitada, uma vez que
não atende todos os itens do edital.

05/12/2022 - 09:41:50 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 5.000,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:41:56 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 3.000,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:42:14 Sistema O item 0008 teve uma proposta de R$ 4.000,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:42:47 Sistema O item 0018 teve uma proposta de R$ 1.000,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:42:53 Sistema O item 0019 teve uma proposta de R$ 50,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:42:59 Sistema O item 0020 teve uma proposta de R$ 100,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:43:17 Sistema O item 0021 teve uma proposta de R$ 1.000,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:43:46 Sistema O item 0038 teve uma proposta de R$ 1.000,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:44:05 Sistema O item 0045 teve uma proposta de R$ 1.000,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:44:12 Sistema O item 0046 teve uma proposta de R$ 700,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:44:35 Sistema O item 0059 teve uma proposta de R$ 500,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:44:39 Sistema O item 0060 teve uma proposta de R$ 100,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:44:48 Sistema O item 0061 teve uma proposta de R$ 300,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:44:55 Sistema O item 0063 teve uma proposta de R$ 200,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:45:03 Sistema O item 0064 teve uma proposta de R$ 200,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:45:14 Sistema O item 0070 teve uma proposta de R$ 230,00 reclassificada pelo comprador.

05/12/2022 - 09:45:39 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

05/12/2022 - 09:45:40 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

05/12/2022 - 09:45:40 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,50. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.
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05/12/2022 - 09:45:40 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:00:15 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:10:29 Sistema O item 0003 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:10:40 Sistema O item 0004 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:11:06 Sistema O item 0007 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:11:21 Sistema O item 0008 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:11:27 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:11:27 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:11:35 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:11:35 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:11:44 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:11:44 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:11:45 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:11:45 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:11:48 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:11:48 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:11:54 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:11:54 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:12:02 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:12:02 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:12:09 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:12:09 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:12:14 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:12:14 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:12:25 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:12:25 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:14:58 Sistema O item 0002 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:15:25 Sistema O item 0005 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:17:18 Sistema O item 0009 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:19:16 Sistema O item 0010 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:21:45 Sistema O item 0014 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:22:08 Sistema O item 0017 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:22:12 Sistema O item 0006 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:23:37 Sistema O item 0013 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:23:55 Sistema O item 0019 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:24:06 Sistema O item 0011 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:24:06 Sistema O item 0020 foi encerrado.
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05/12/2022 - 10:24:44 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:24:44 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:24:51 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:24:51 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:24:59 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:24:59 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:25:08 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:25:08 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:25:12 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:25:12 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:25:13 Sistema O item 0018 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:25:19 Sistema O item 0016 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:25:21 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:25:21 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:25:27 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:25:27 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:25:33 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:25:33 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:25:41 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:25:41 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:25:50 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:25:50 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:29:19 Sistema O item 0012 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:32:20 Sistema O item 0015 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:35:12 Sistema O item 0025 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:35:21 Sistema O item 0026 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:35:27 Sistema O item 0027 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:35:41 Sistema O item 0029 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:35:52 Sistema O item 0030 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:37:24 Sistema O item 0022 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:37:24 Sistema O item 0023 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:40:52 Sistema O item 0024 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:45:35 Sistema O item 0021 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:47:15 Sistema O item 0001 foi encerrado.

05/12/2022 - 10:56:47 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:56:47 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:56:48 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:56:48 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:56:49 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:56:49 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:56:50 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:56:50 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:56:51 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:56:51 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:56:52 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:56:52 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:56:55 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:56:55 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:56:56 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:56:56 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:56:57 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:56:57 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:56:58 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:56:58 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:57:05 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:57:05 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:57:16 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.
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05/12/2022 - 10:57:16 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:57:20 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:57:20 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:57:21 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:57:21 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:57:23 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:57:23 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:57:23 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:57:23 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:57:24 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:57:24 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:57:29 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:57:29 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:57:35 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:57:35 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 10:57:37 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 10:57:37 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:00:46 Sistema O item 0028 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:02:32 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 321,82 para o item 0045 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

05/12/2022 - 11:06:37 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 321,82 para o item 0045 foi aprovado pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:06:54 Sistema O item 0035 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:06:55 Sistema O item 0037 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:06:57 Sistema O item 0039 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:07:03 Sistema O item 0040 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:07:07 Sistema O item 0041 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:07:15 Sistema O item 0031 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:07:18 Sistema O item 0043 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:07:22 Sistema O item 0044 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:07:22 Sistema O item 0045 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:07:30 Sistema O item 0042 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:07:30 Sistema O item 0048 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:07:30 Sistema O item 0049 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:07:30 Sistema O item 0050 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:07:31 Sistema O item 0038 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:07:35 Sistema O item 0046 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:08:04 Sistema O item 0036 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:08:08 Sistema O item 0033 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:11:38 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:11:38 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:11:47 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:11:47 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:11:47 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:11:47 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:11:49 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:11:49 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:11:49 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:11:49 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:11:50 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:11:50 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:11:54 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:11:54 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:11:54 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:11:54 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:11:55 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:11:55 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:11:56 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.
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05/12/2022 - 11:11:56 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:12:16 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:12:16 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:12:17 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:12:17 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:12:19 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:12:19 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:12:20 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:12:20 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:12:21 Sistema O item 0064 foi suspenso pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:12:22 Sistema O item 0064 foi reaberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:12:24 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:12:24 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:12:27 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:12:27 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:12:29 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:12:29 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:12:32 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:12:32 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:12:33 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:12:33 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:12:34 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:12:34 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:13:14 Sistema O item 0047 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:13:33 Sistema O item 0034 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:14:06 Sistema O item 0032 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:21:40 Sistema O item 0051 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:21:47 Sistema O item 0052 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:21:54 Sistema O item 0057 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:21:56 Sistema O item 0060 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:21:57 Sistema O item 0055 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:22:24 Sistema O item 0065 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:22:27 Sistema O item 0066 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:22:29 Sistema O item 0067 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:22:32 Sistema O item 0068 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:22:33 Sistema O item 0069 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:23:20 Sistema O item 0061 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:24:10 Sistema O item 0062 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:25:16 Sistema O item 0053 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:26:02 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:02 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:03 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:03 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:03 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:03 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:03 Sistema O item 0056 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:26:04 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:04 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:06 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:06 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:09 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:09 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:09 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:09 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:10 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:10 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:12 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.
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05/12/2022 - 11:26:12 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:12 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:12 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:20 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:20 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:21 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:21 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:22 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:22 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:24 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:24 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:25 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:25 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:27 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:27 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:29 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:29 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:30 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:30 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:30 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:30 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:32 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:26:32 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:26:33 Sistema O item 0059 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:26:54 Sistema O item 0054 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:28:24 Sistema O item 0064 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:30:03 Sistema O item 0063 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:30:30 Sistema O item 0058 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:36:04 Sistema O item 0073 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:36:04 Sistema O item 0074 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:36:07 Sistema O item 0075 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:36:10 Sistema O item 0076 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:36:10 Sistema O item 0077 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:36:10 Sistema O item 0078 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:36:13 Sistema O item 0079 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:36:22 Sistema O item 0082 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:36:25 Sistema O item 0085 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:38:01 Sistema O item 0086 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:39:03 Sistema O item 0084 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:39:22 Sistema O item 0070 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:39:22 Sistema O item 0088 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:41:34 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 2.590,00 para o item 0090 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

05/12/2022 - 11:42:43 Sistema O item 0080 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:42:49 Sistema O item 0081 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:43:18 Sistema O item 0090 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:45:12 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:12 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:13 Sistema O item 0092 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:13 Sistema O item 0092 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:15 Sistema O item 0093 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:15 Sistema O item 0093 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:17 Sistema O item 0094 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:17 Sistema O item 0094 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:18 Sistema O item 0095 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:18 Sistema O item 0095 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:19 Sistema O item 0096 foi aberto pelo pregoeiro.
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05/12/2022 - 11:45:19 Sistema O item 0096 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:22 Sistema O item 0097 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:22 Sistema O item 0097 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:23 Sistema O item 0098 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:23 Sistema O item 0098 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:23 Sistema O item 0099 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:23 Sistema O item 0099 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:25 Sistema O item 0100 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:25 Sistema O item 0100 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:37 Sistema O item 0101 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:37 Sistema O item 0101 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:38 Sistema O item 0102 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:38 Sistema O item 0102 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:39 Sistema O item 0103 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:39 Sistema O item 0103 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:40 Sistema O item 0104 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:40 Sistema O item 0104 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:42 Sistema O item 0105 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:42 Sistema O item 0105 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:43 Sistema O item 0106 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:43 Sistema O item 0106 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:45 Sistema O item 0107 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:45 Sistema O item 0107 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:45 Sistema O item 0108 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:45 Sistema O item 0108 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:46 Sistema O item 0109 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:46 Sistema O item 0109 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:45:47 Sistema O item 0110 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:45:47 Sistema O item 0110 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:46:56 Sistema O item 0087 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:52:50 Sistema O item 0071 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:53:38 Sistema O item 0089 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:53:50 Sistema O item 0083 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:55:14 Sistema O item 0091 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:55:14 Sistema O item 0092 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:55:17 Sistema O item 0094 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:55:23 Sistema O item 0099 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:55:26 Sistema O item 0100 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:55:38 Sistema O item 0101 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:55:38 Sistema O item 0102 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:55:44 Sistema O item 0105 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:55:44 Sistema O item 0106 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:56:53 Sistema O item 0107 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:57:02 Sistema O item 0096 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:57:24 Sistema O item 0103 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:57:42 Sistema O item 0111 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:57:42 Sistema O item 0111 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:57:43 Sistema O item 0112 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:57:43 Sistema O item 0112 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:57:44 Sistema O item 0113 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:57:44 Sistema O item 0113 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:57:45 Sistema O item 0114 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:57:45 Sistema O item 0114 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:57:46 Sistema O item 0115 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:57:46 Sistema O item 0115 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:57:47 Sistema O item 0116 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:57:47 Sistema O item 0116 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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05/12/2022 - 11:57:47 Sistema O item 0104 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:57:47 Sistema O item 0108 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:57:48 Sistema O item 0117 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:57:48 Sistema O item 0117 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:57:51 Sistema O item 0118 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:57:51 Sistema O item 0118 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:57:53 Sistema O item 0109 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:57:56 Sistema O item 0110 foi encerrado.

05/12/2022 - 11:57:58 Sistema O item 0119 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:57:58 Sistema O item 0119 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:57:58 Sistema O item 0120 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:57:58 Sistema O item 0120 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:58:05 Sistema O item 0121 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:58:05 Sistema O item 0121 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:58:06 Sistema O item 0122 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:58:06 Sistema O item 0122 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:58:07 Sistema O item 0123 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:58:07 Sistema O item 0123 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:58:08 Sistema O item 0124 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:58:08 Sistema O item 0124 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:58:08 Sistema O item 0125 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:58:08 Sistema O item 0125 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:58:11 Sistema O item 0126 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:58:11 Sistema O item 0126 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:58:12 Sistema O item 0127 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:58:12 Sistema O item 0127 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:58:13 Sistema O item 0128 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:58:13 Sistema O item 0128 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:58:14 Sistema O item 0129 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:58:14 Sistema O item 0129 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:58:14 Sistema O item 0130 foi aberto pelo pregoeiro.

05/12/2022 - 11:58:14 Sistema O item 0130 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

05/12/2022 - 11:59:03 Sistema O item 0072 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:00:59 Sistema O item 0097 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:01:21 Sistema O item 0098 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:02:54 Sistema O item 0095 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:07:42 Sistema O item 0111 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:07:45 Sistema O item 0112 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:07:45 Sistema O item 0113 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:07:48 Sistema O item 0117 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:07:51 Sistema O item 0118 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:08:00 Sistema O item 0119 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:08:00 Sistema O item 0120 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:08:06 Sistema O item 0121 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:08:09 Sistema O item 0124 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:08:09 Sistema O item 0125 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:08:12 Sistema O item 0126 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:08:12 Sistema O item 0127 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:08:15 Sistema O item 0128 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:08:15 Sistema O item 0129 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:08:15 Sistema O item 0130 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:10:42 Sistema O item 0114 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:11:18 Sistema O item 0115 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:12:03 Sistema O item 0123 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:13:36 Sistema O item 0116 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:13:54 Sistema O item 0122 foi encerrado.

05/12/2022 - 12:20:43 Sistema O item 0093 foi encerrado.
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05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0001 teve como arrematante LEILA ALVES CORDEIRO LUSA - ME com lance de R$ 2.199,18.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0002 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 1.076,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0003 teve como arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA - ME com lance de R$ 165,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0004 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 299,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0005 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 69,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0006 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 90,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0007 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
123,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0008 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
569,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0009 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
317,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0010 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
500,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0011 teve como arrematante R P S DE OLIVEIRA EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 1.400,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0012 teve como arrematante LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
4.620,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0013 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 15,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0014 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
773,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0015 teve como arrematante COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$
484,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0016 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
564,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0017 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
685,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0018 teve como arrematante WEB TECNOLOGIA LTDA - ME com lance de R$ 573,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0019 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 8,27.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0020 teve como arrematante DARLU Indústria Têxtil Ltda - ME com lance de R$ 16,83.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0021 teve como arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP - ME com lance de R$
419,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0022 teve como arrematante TECHNO SOFT SYSTENS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 4.400,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0023 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 23,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0024 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 30,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0025 teve como arrematante LEILA ALVES CORDEIRO LUSA - ME com lance de R$ 300,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0026 teve como arrematante LEILA ALVES CORDEIRO LUSA - ME com lance de R$ 400,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0027 teve como arrematante LEILA ALVES CORDEIRO LUSA - ME com lance de R$ 600,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0028 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
425,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0029 teve como arrematante LEILA ALVES CORDEIRO LUSA - ME com lance de R$ 200,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0030 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
352,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0031 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
219,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0032 teve como arrematante LEILA ALVES CORDEIRO LUSA - ME com lance de R$ 206,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0033 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
2.966,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0034 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 242,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0035 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
644,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0036 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 84,80.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0037 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 93,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0038 teve como arrematante ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME com lance de R$ 879,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0039 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
549,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0040 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 15,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0041 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 7,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0042 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 10,69.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0043 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 10,69.
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05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0044 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 60,90.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0045 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
277,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0046 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
180,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0047 teve como arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - ME com
lance de R$ 20,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0048 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 11,66.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0049 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 74,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0050 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 73,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0051 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 92,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0052 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
116,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0053 teve como arrematante MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 268,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0054 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
260,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0055 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 68,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0056 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 87,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0057 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 16,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0058 teve como arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - ME com
lance de R$ 279,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0059 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 24,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0060 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 23,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0061 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 98,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0062 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
169,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0063 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 124,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0064 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 130,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0065 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
193,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0066 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
149,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0067 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
149,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0068 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
149,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0069 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
149,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0070 teve como arrematante LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 - ME
com lance de R$ 103,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0071 teve como arrematante LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 - ME
com lance de R$ 109,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0072 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 158,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0073 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 53,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0074 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
220,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0075 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
239,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0076 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
239,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0077 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
398,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0078 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
398,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0079 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
425,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0080 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 282,49.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0081 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 282,49.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0082 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
442,00.
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05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0083 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 369,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0084 teve como arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA - ME com lance de
R$ 55,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0085 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 90,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0086 teve como arrematante WEB TECNOLOGIA LTDA - ME com lance de R$ 189,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0087 teve como arrematante LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
1.345,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0088 teve como arrematante WEB TECNOLOGIA LTDA - ME com lance de R$ 3.506,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0089 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 104,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0090 teve como arrematante LEILA ALVES CORDEIRO LUSA - ME com lance de R$ 2.489,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0091 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
300,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0092 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 38,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0093 teve como arrematante Teczap Comércio e Distribuição Ltda - ME com lance de R$ 2.550,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0094 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 35,70.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0095 teve como arrematante WEB TECNOLOGIA LTDA - ME com lance de R$ 529,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0096 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
4.100,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0097 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 68,80.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0098 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 68,80.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0099 teve como arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - ME com
lance de R$ 63,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0100 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
129,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0101 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
149,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0102 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
525,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0103 teve como arrematante LEILA ALVES CORDEIRO LUSA - ME com lance de R$ 4.500,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0104 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 80,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0105 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 155,30.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0106 teve como arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - ME com
lance de R$ 6,99.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0107 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 38,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0108 teve como arrematante MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 102,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0109 teve como arrematante MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 125,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0110 teve como arrematante MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA - EPP/SS com
lance de R$ 123,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0111 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 33,80.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0112 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
204,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0113 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
299,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0114 teve como arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - ME com
lance de R$ 60,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0115 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 25,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0116 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 384,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0117 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
440,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0118 teve como arrematante AR6 LICITACOES LTDA - ME com lance de R$ 428,85.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0119 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 169,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0120 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 169,50.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0121 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 36,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0122 teve como arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - ME com
lance de R$ 26,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0123 teve como arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. - ME com
lance de R$ 44,00.
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05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0124 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 83,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0125 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 47,46.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0126 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 57,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0127 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 169,34.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0128 teve como arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 33,00.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0129 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 12,65.

05/12/2022 - 12:23:12 Sistema O item 0130 teve como arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA
E ELETROELETRONICOS LTDA - ME com lance de R$ 197,16.

05/12/2022 - 12:23:21 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

05/12/2022 - 12:25:42 F. R P S DE OLIVEIRA
EIRELI

Negociação Item 0011: BOM DIA, JÁ ESTAMOS EM NOSSO LIMITE DE PREÇOS

05/12/2022 - 12:27:26 F. MEGA DISTRIBEM LTDA Negociação Item 0003: Boa tarde, Sr.(a) Pregoeiro (a), já estamos em nosso limite.

05/12/2022 - 12:27:40 Sistema O fornecedor Teczap Comércio e Distribuição Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo
arquivo para o item 0093.

05/12/2022 - 12:28:03 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 05/12/2022 às 14:30.

05/12/2022 - 12:28:17 F. Teczap Comércio e... Negociação Item 0093: Senhores, boa tarde! Já estamos em nosso melhor valor.

05/12/2022 - 12:29:41 F. ELTEK DISTRIBUIDO... Negociação Item 0038: Sr. pregoeiro (a), infelizmente já demos nosso melhor lance.

05/12/2022 - 12:30:04 F. LFN - COMERCIO E ... Negociação Item 0012: Sr Pregoeiro, infelizmente já estamos em nossos melhores custos.

05/12/2022 - 12:30:17 F. LFN - COMERCIO E ... Negociação Item 0087: Sr Pregoeiro, infelizmente já estamos em nossos melhores custos.

05/12/2022 - 12:30:25 Sistema O fornecedor R P S DE OLIVEIRA EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o
item 0011.

05/12/2022 - 12:32:47 F. CONTIGO SOLUÇOES... Negociação Item 0047: Bom dia Sr. Pregoeiro. Estamos em nosso melhor preço

05/12/2022 - 12:33:18 F. CONTIGO SOLUÇOES... Negociação Item 0058: Estamos em nosso melhor preço

05/12/2022 - 12:33:32 F. CONTIGO SOLUÇOES... Negociação Item 0099: Estamos em nosso melhor preço

05/12/2022 - 12:33:42 F. CONTIGO SOLUÇOES... Negociação Item 0106: Estamos em nosso melhor preço

05/12/2022 - 12:33:50 F. CONTIGO SOLUÇOES... Negociação Item 0114: Estamos em nosso melhor preço

05/12/2022 - 12:33:56 F. CONTIGO SOLUÇOES... Negociação Item 0122: Estamos em nosso melhor preço

05/12/2022 - 12:34:12 F. CONTIGO SOLUÇOES... Negociação Item 0123: Estamos em nosso melhor preço

05/12/2022 - 12:34:43 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0047.

05/12/2022 - 12:35:03 Sistema O fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0038.

05/12/2022 - 12:35:16 F. B N COMERCIO E SE... Negociação Item 0007: Senhor Pregoeiro, estamos com nosso melhor valor para todos os itens.

05/12/2022 - 12:35:22 Sistema O fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0038.

05/12/2022 - 12:35:25 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0001.

05/12/2022 - 12:35:34 Sistema O fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0038.

05/12/2022 - 12:35:42 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0001.

05/12/2022 - 12:35:59 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0047.

05/12/2022 - 12:36:05 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0025.

05/12/2022 - 12:36:14 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0026.

05/12/2022 - 12:36:23 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0027.

05/12/2022 - 12:36:30 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0029.

05/12/2022 - 12:36:44 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0032.

05/12/2022 - 12:37:18 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0103.

05/12/2022 - 12:37:39 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0058.

05/12/2022 - 12:38:03 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0099.

05/12/2022 - 12:38:19 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0106.

05/12/2022 - 12:38:32 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0114.

05/12/2022 - 12:38:54 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0122.
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05/12/2022 - 12:39:16 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0123.

05/12/2022 - 12:39:19 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0090.

05/12/2022 - 12:40:35 Sistema O fornecedor LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo
arquivo para o item 0012.

05/12/2022 - 12:41:34 Sistema O fornecedor LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo
arquivo para o item 0087.

05/12/2022 - 12:42:53 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0005: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

05/12/2022 - 12:43:01 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0006: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

05/12/2022 - 12:43:08 F. R.N. BALTAZAR - C... Negociação Item 0084: Boa tarde, já estamos no nosso melhor valor!

05/12/2022 - 12:45:51 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA enviou uma nova proposta readequada e
um novo arquivo para o item 0005.

05/12/2022 - 12:46:55 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA enviou uma nova proposta readequada e
um novo arquivo para o item 0005.

05/12/2022 - 12:47:06 Sistema O fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o
item 0003.

05/12/2022 - 12:49:13 Sistema O fornecedor MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA enviou uma nova proposta
readequada e um novo arquivo para o item 0053.

05/12/2022 - 12:53:47 F. AR6 LICITACOES LTDA Negociação Item 0118: Boa tarde, ja estamos no nosso melhor valor.

05/12/2022 - 12:54:10 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item
0118.

05/12/2022 - 12:57:38 Sistema O fornecedor TECHNO SOFT SYSTENS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo
para o item 0022.

05/12/2022 - 12:57:46 F. TECHNO SOFT SYSTE... Negociação Item 0022: Já estamos no limite.

05/12/2022 - 12:58:06 Sistema O fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada para o item 0007.

05/12/2022 - 12:58:29 Sistema O fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo
arquivo para o item 0007.

05/12/2022 - 12:59:59 F. B N COMERCIO E SE... Negociação Item 0007: Senhor Pregoeiro, encaminhamos nossa Proposta Reajustada para os itens
arrematados, somente no item 0007.

05/12/2022 - 13:20:06 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA enviou uma nova proposta readequada e
um novo arquivo para o item 0006.

05/12/2022 - 13:20:20 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA enviou uma nova proposta readequada e
um novo arquivo para o item 0084.

05/12/2022 - 13:21:07 F. DARLU Indústria T... Negociação Item 0020: Sr. Pregoeiro, este é nosso melhro preço

05/12/2022 - 13:28:48 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0002.

05/12/2022 - 13:29:08 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0004.

05/12/2022 - 13:29:20 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0019.

05/12/2022 - 13:29:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0034.

05/12/2022 - 13:29:54 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0036.

05/12/2022 - 13:30:09 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0036.

05/12/2022 - 13:30:28 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0042.

05/12/2022 - 13:30:43 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0043.

05/12/2022 - 13:30:59 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0048.

05/12/2022 - 13:31:11 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0059.

05/12/2022 - 13:31:25 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0060.

05/12/2022 - 13:31:37 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0063.

05/12/2022 - 13:31:52 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0064.

05/12/2022 - 13:32:08 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0072.

05/12/2022 - 13:32:31 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0073.

05/12/2022 - 13:32:46 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0080.

05/12/2022 - 13:33:02 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0081.

05/12/2022 - 13:33:21 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0083.
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05/12/2022 - 13:33:38 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0089.

05/12/2022 - 13:33:54 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0094.

05/12/2022 - 13:34:09 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0094.

05/12/2022 - 13:34:29 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0097.

05/12/2022 - 13:34:42 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0098.

05/12/2022 - 13:35:18 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0104.

05/12/2022 - 13:35:41 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0105.

05/12/2022 - 13:35:54 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0111.

05/12/2022 - 13:36:08 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0116.

05/12/2022 - 13:36:22 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0119.

05/12/2022 - 13:36:33 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0120.

05/12/2022 - 13:36:47 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0125.

05/12/2022 - 13:37:00 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0127.

05/12/2022 - 13:37:15 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0129.

05/12/2022 - 13:37:32 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0130.

05/12/2022 - 13:45:07 Sistema O fornecedor WEB TECNOLOGIA LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o
item 0018.

05/12/2022 - 13:47:24 F. COMERCIAL TRES AC... Negociação Item 0015: Boa tarde , já estamos no nosso limite para este item 015.

05/12/2022 - 13:51:42 Sistema O fornecedor COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI enviou uma nova proposta readequada e um novo
arquivo para o item 0015.

05/12/2022 - 13:55:42 Sistema O fornecedor WEB TECNOLOGIA LTDA enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o
item 0018.

05/12/2022 - 14:00:49 Sistema O fornecedor DARLU Indústria Têxtil Ltda enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o
item 0020.

05/12/2022 - 14:04:58 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP enviou uma nova proposta readequada e um novo
arquivo para o item 0021.

05/12/2022 - 14:43:12 Pregoeiro Boa tarde senhores, devido ao horário iremos suspender a sessão e retornaremos na quarta feira dia
07/12/2022 as 09hrs.

07/12/2022 - 09:03:19 Pregoeiro Bom dia senhores, iremos dar inicio a análise dos documentos.

07/12/2022 - 18:21:59 Pregoeiro senhores licitantes devido o grande número de licitantes arrematantes do certame não possível concluir as
análises dos documentos de habilitação.

07/12/2022 - 18:25:03 Pregoeiro Em virtude do feriado adotado no estado do pará neste dia 08/12/2022, e pelo decreto municipal que
decretou ponto facultativo no dia 09/12/2022. a sessão estará suspensa e retornaremos na segunda feira dia
12/12/2022 a partir das 10:30.

13/12/2022 - 08:14:01 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, informo que devido a falta de internet no município não conseguimos retornar a
sessão no dia 12/12/2022. Diante disso, a retomada da sessão ficará para hoje dia 13/12/2022 a partir das
10:30hs.

13/12/2022 - 10:34:36 Pregoeiro Bom dia senhores, vamos dar continuidade a sessão

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema Motivo: 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor, acompanhada de todos os atos,
expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g), I – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST),
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Teczap Comércio e Distribuição Ltda com lance de R$ 2.200,00.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 356,20.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 697,42.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 1.080,30.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 207,90.
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13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE
INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA com lance de R$ 206,50.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante TECHNO SOFT SYSTENS LTDA com lance de R$ 2.590,00.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O fornecedor LEILA ALVES CORDEIRO LUSA foi inabilitado para o item 0103 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:48:27 Sistema O item 0103 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 4.514,00.

13/12/2022 - 10:49:56 Sistema O fornecedor Teczap Comércio e Distribuição Ltda foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 10:49:56 Sistema Motivo: 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do Estado
sede ou domicilio da licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e
ainda da certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante.

13/12/2022 - 10:49:56 Sistema O fornecedor Teczap Comércio e Distribuição Ltda foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:49:56 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP com lance de R$
3.057,00.

13/12/2022 - 10:49:56 Sistema O fornecedor Teczap Comércio e Distribuição Ltda foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:49:56 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante AR6 LICITACOES LTDA com lance de R$ 3.298,38.

13/12/2022 - 10:52:58 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 10:52:58 Sistema Motivo: 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g), I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em
nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de
1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a Proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST).

13/12/2022 - 10:52:58 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:52:58 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante R P S DE OLIVEIRA EIRELI com lance de R$ 3.060,00.

13/12/2022 - 10:52:58 Sistema O fornecedor SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:52:58 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 419,50.

13/12/2022 - 10:53:29 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P S DE OLIVEIRA EIRELI.

13/12/2022 - 10:53:29 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P S DE OLIVEIRA EIRELI.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor, acompanhada de todos
os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 1.077,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 300,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R$ 8,77.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 207,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 243,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. com
lance de R$ 85,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. com
lance de R$ 16,65.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 27/12/2022 às 15:32:30.
Código verificador: 4164DD

Página 476 de 486

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. com
lance de R$ 16,65.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. com
lance de R$ 14,80.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 25,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS,
IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA com lance de R$ 24,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 125,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0064 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 131,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0072 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220
com lance de R$ 159,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0073 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. com
lance de R$ 54,20.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 282,99.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 282,99.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 370,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220
com lance de R$ 105,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0094 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0094 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 44,51.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0097 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220
com lance de R$ 69,30.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0098 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220
com lance de R$ 69,30.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0104 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0104 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 81,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante WERNETECH INFORMATICA LTDA com lance de R$ 155,80.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0111 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. com
lance de R$ 34,30.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0116 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0116 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 385,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0119 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0119 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 170,00.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0120 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0120 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 170,00.
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13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0125 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0125 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0127 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0127 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 219,69.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0129 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. com
lance de R$ 15,60.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O fornecedor HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0130 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 10:59:39 Sistema O item 0130 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0062 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0063 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0066 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.
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13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0092 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0094 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0096 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0100 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0101 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0102 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0103 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0104 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0107 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0112 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0113 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0115 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0116 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0117 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0119 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0120 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0121 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0124 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0126 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0127 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:05 Sistema Para o item 0128 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:00:52 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 11:00:52 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 11:06:38 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 11:06:38 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.4 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: a) Comprovação de aptidão para
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, feita mediante atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, observado o
inciso II e parágrafo 1º do art.30 da Lei nº 8666/93.

13/12/2022 - 11:06:38 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0005 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:06:38 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 69,50.

13/12/2022 - 11:06:38 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0006 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:06:38 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 90,50.

13/12/2022 - 11:06:38 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0084 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:06:38 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 56,00.

13/12/2022 - 11:07:08 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:07:08 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:07:08 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:10:53 Sistema O fornecedor WEB TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado no processo.
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13/12/2022 - 11:10:53 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor, acompanhada de todos
os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante.

13/12/2022 - 11:10:53 Sistema O fornecedor WEB TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:10:53 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante TECHNO SOFT SYSTENS LTDA com lance de R$ 574,00.

13/12/2022 - 11:10:53 Sistema O fornecedor WEB TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0086 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:10:53 Sistema O item 0086 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 190,00.

13/12/2022 - 11:10:53 Sistema O fornecedor WEB TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:10:53 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 3.507,00.

13/12/2022 - 11:10:53 Sistema O fornecedor WEB TECNOLOGIA LTDA foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:10:53 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante E.R.Koch & Cia Ltda com lance de R$ 530,00.

13/12/2022 - 11:18:12 Sistema O fornecedor TECHNO SOFT SYSTENS LTDA foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 11:18:12 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor, acompanhada de todos
os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa); 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do
Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do... (CONTINUA)

13/12/2022 - 11:18:12 Sistema (CONT. 1) estado da licitante.

13/12/2022 - 11:18:12 Sistema O fornecedor TECHNO SOFT SYSTENS LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:18:12 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante E.R.Koch & Cia Ltda com lance de R$ 610,00.

13/12/2022 - 11:18:12 Sistema O fornecedor TECHNO SOFT SYSTENS LTDA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:18:12 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante bernardo daniel com lance de R$ 4.460,26.

13/12/2022 - 11:18:12 Sistema O fornecedor TECHNO SOFT SYSTENS LTDA foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:18:12 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante R P S DE OLIVEIRA EIRELI com lance de R$ 2.600,00.

13/12/2022 - 11:26:07 Sistema O fornecedor LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 11:26:07 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e
Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de autos físicos da
sede do estado da licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.

13/12/2022 - 11:26:07 Sistema O fornecedor LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:26:07 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 4.625,00.

13/12/2022 - 11:26:07 Sistema O fornecedor LFN - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:26:07 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R$
1.349,00.

13/12/2022 - 11:26:15 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:26:15 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:27:52 Sistema O fornecedor COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 11:27:52 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor, acompanhada de todos
os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa). 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do
Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de
ações trabalhistas de autos físicos da sede do... (CONTINUA)

13/12/2022 - 11:27:52 Sistema (CONT. 1) estado da licitante.

13/12/2022 - 11:27:52 Sistema O fornecedor COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:27:52 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 494,00.

13/12/2022 - 11:28:05 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:29:10 Sistema O fornecedor E.R.Koch & Cia Ltda foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 11:29:10 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante f) Certidão de Inteiro Teor, acompanhada de todos
os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. g), I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

13/12/2022 - 11:29:10 Sistema O fornecedor E.R.Koch & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:29:10 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA com lance de R$ 667,50.
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13/12/2022 - 11:29:10 Sistema O fornecedor E.R.Koch & Cia Ltda foi inabilitado para o item 0095 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:29:10 Sistema O item 0095 tem como novo arrematante R P S DE OLIVEIRA EIRELI com lance de R$ 585,00.

13/12/2022 - 11:37:13 Sistema O fornecedor CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 11:37:13 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.

13/12/2022 - 11:37:13 Sistema O fornecedor CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:37:13 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante AR6 LICITACOES LTDA com lance de R$ 677,00.

13/12/2022 - 11:41:10 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 11:41:10 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.(Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST),
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame.

13/12/2022 - 11:41:10 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:41:10 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 681,00.

13/12/2022 - 11:41:10 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA foi inabilitado para o item 0093 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:41:10 Sistema O item 0093 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 3.500,00.

13/12/2022 - 11:41:10 Sistema O fornecedor AR6 LICITACOES LTDA foi inabilitado para o item 0118 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:41:10 Sistema O item 0118 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 430,00.

13/12/2022 - 11:41:39 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:41:39 Sistema Para o item 0118 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:42:35 Sistema O fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 11:42:35 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos
cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do
artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato
de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa) 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST)

13/12/2022 - 11:42:35 Sistema O fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:42:35 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. com
lance de R$ 13,00.

13/12/2022 - 11:42:35 Sistema O fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:42:35 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 899,50.

13/12/2022 - 11:42:35 Sistema O fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:42:35 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 42,50.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante,
com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0019 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 15,00.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0036 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 139,67.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0042 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 17,25.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0043 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 24,90.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0047 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 22,50.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0048 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 28,45.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0058 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 280,00.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0073 pelo
pregoeiro.
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13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0073 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 90,00.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0099 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0099 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 64,00.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0106 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0106 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 232,00.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0111 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0111 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 38,02.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0114 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0114 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 61,00.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0122 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0122 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 26,50.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0123 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0123 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 44,50.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O fornecedor CONTIGO SOLUÇOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA. foi inabilitado para o item 0129 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 11:46:17 Sistema O item 0129 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 31,35.

13/12/2022 - 11:46:24 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 11:46:24 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 11:46:24 Sistema Para o item 0093 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 11:51:24 Sistema A habilitação do item 0019 foi revertida.

13/12/2022 - 11:51:24 Sistema Motivo: Justificativa incorreta

13/12/2022 - 11:53:13 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 11:56:31 Pregoeiro No que se refere ao licitante CONTIGO SOLUCOES PARA GESTAO PUBLICA LTDA, foi inabilitada pelo
seguinte motivo: 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA e) Certidão Especifica expedida pela Junta Comercial do
Estado sede ou domicilio da licitante g) I 13 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da
empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (Apresentou apenas da empresa). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA g)
Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta
de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do
estado da licitante, com data de emissão não superior a 30... (CONTINUA)

13/12/2022 - 11:56:31 Pregoeiro (CONT. 1) dias da abertura do certame.

13/12/2022 - 11:58:09 Sistema O fornecedor DARLU Indústria Têxtil Ltda foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 11:58:09 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor, acompanhada de todos
os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante. 14.6.2 REGULARIDADE
FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST),
Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas
de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do
certame.

13/12/2022 - 11:58:09 Sistema O fornecedor DARLU Indústria Têxtil Ltda foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 11:58:09 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 21,02.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0099 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0106 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0111 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0114 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0122 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0123 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 11:58:27 Sistema Para o item 0129 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 12:12:16 Sistema O fornecedor bernardo daniel foi inabilitado no processo.
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13/12/2022 - 12:12:16 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da
certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não
superior a 30 dias da abertura do certame.

13/12/2022 - 12:12:16 Sistema O fornecedor bernardo daniel foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 12:12:16 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante TIAGO PIZZATTO com lance de R$ 4.641,00.

13/12/2022 - 12:17:01 Sistema O fornecedor TIAGO PIZZATTO foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 12:17:01 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante;
g), I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. (APRESENTOU SOMENTE DA
EMPRESA). 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o
Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e
ainda da certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão
não superior a 30 dias da abertura do certame.

13/12/2022 - 12:17:01 Sistema O fornecedor TIAGO PIZZATTO foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 12:17:01 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 5.397,00.

13/12/2022 - 12:17:05 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 12:18:33 Sistema O fornecedor MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 12:18:33 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante.
14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal
Superior do Trabalho (TST)

13/12/2022 - 12:18:33 Sistema O fornecedor MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA foi inabilitado para o item 0053 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 12:18:33 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 269,00.

13/12/2022 - 12:18:33 Sistema O fornecedor MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA foi inabilitado para o item 0108 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 12:18:33 Sistema O item 0108 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 103,00.

13/12/2022 - 12:18:33 Sistema O fornecedor MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA foi inabilitado para o item 0109 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 12:18:33 Sistema O item 0109 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 127,00.

13/12/2022 - 12:18:33 Sistema O fornecedor MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA foi inabilitado para o item 0110 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 12:18:33 Sistema O item 0110 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 124,00.

13/12/2022 - 12:18:38 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 12:18:38 Sistema Para o item 0108 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 12:18:38 Sistema Para o item 0109 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 12:18:38 Sistema Para o item 0110 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O fornecedor LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: d) Licença de Funcionamento
atualizada, expedida pelo órgão competente do domicílio/sede da empresa; e) Certidão Especifica expedida
pela Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor, acompanhada de
todos os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1
A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário,
por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. (Apresentou apenas da empresa). 14.6.2
REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do
Trabalho (TST), Certidão de Débitos e Consulta de... (CONTINUA)

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema (CONT. 1) Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de autos físicos da sede
do estado da licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O fornecedor LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 foi inabilitado para o item 0070
pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 150,00.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O fornecedor LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 foi inabilitado para o item 0071
pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 150,00.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O fornecedor LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 foi inabilitado para o item 0072
pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 220,00.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O fornecedor LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 foi inabilitado para o item 0089
pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 140,00.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O fornecedor LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 foi inabilitado para o item 0097
pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O item 0097 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 85,50.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O fornecedor LEIVYDEANE DE ALMEIDA BARBOSA DANTAS 86135783220 foi inabilitado para o item 0098
pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 12:19:53 Sistema O item 0098 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 85,50.
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13/12/2022 - 12:19:58 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 12:19:58 Sistema Para o item 0071 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 12:19:58 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 12:19:58 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 12:19:58 Sistema Para o item 0097 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 12:19:58 Sistema Para o item 0098 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 12:31:40 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 12:31:40 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: f) Certidão de Inteiro Teor,
acompanhada de todos os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante;
g) I e II – 14.6.1.1 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante, com data de emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.

13/12/2022 - 12:31:40 Sistema O fornecedor BRAVAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o item 0087 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 12:31:40 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EIRELI com lance de R$ 1.559,00.

13/12/2022 - 12:34:18 Sistema O fornecedor M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI foi inabilitado no
processo.

13/12/2022 - 12:34:18 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor, acompanhada de todos
os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante, com data de... (CONTINUA)

13/12/2022 - 12:34:18 Sistema (CONT. 1) emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.

13/12/2022 - 12:34:18 Sistema O fornecedor M CAVALCANTE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI foi inabilitado para
o item 0087 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 12:34:18 Sistema O item 0087 tem como novo arrematante MEGA DISTRIBEM LTDA com lance de R$ 1.650,00.

13/12/2022 - 12:34:22 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEGA DISTRIBEM LTDA.

13/12/2022 - 12:34:35 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P S DE OLIVEIRA EIRELI.

13/12/2022 - 12:34:35 Sistema Para o item 0095 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P S DE OLIVEIRA EIRELI.

13/12/2022 - 12:37:41 Sistema O fornecedor WERNETECH INFORMATICA LTDA foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 12:37:41 Sistema Motivo: DEIXOU DE APRESENTAR 14.6.1 HABILITAÇÃO JURÍDICA: e) Certidão Especifica expedida pela
Junta Comercial do Estado sede ou domicilio da licitante; f) Certidão de Inteiro Teor, acompanhada de todos
os atos, expedida pela Junta Comercial do Estado de domicílio da empresa licitante; g) I e II – 14.6.1.1 A
consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 14.6.2 REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA: g) Certidão de Regularidade para com o Tribunal Superior do Trabalho (TST), Certidão de
Débitos e Consulta de Autos de Infração trabalhistas, e ainda da certidão de ações trabalhistas de autos
físicos da sede do estado da licitante, com data de... (CONTINUA)

13/12/2022 - 12:37:41 Sistema (CONT. 1) emissão não superior a 30 dias da abertura do certame.

13/12/2022 - 12:37:41 Sistema O fornecedor WERNETECH INFORMATICA LTDA foi inabilitado para o item 0105 pelo pregoeiro.

13/12/2022 - 12:37:41 Sistema O item 0105 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 190,91.

13/12/2022 - 12:37:45 Sistema Para o item 0105 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 12:38:06 Sistema Desempate realizado para o item 0125 tem como vencedor o fornecedor 13.875.702/0001-60

13/12/2022 - 12:38:06 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 13.875.702/0001-60, 40.140.016/0001-14

13/12/2022 - 12:38:29 Sistema Para o item 0125 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 12:38:52 Sistema Desempate realizado para o item 0130 tem como vencedor o fornecedor 40.140.016/0001-14

13/12/2022 - 12:38:52 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 40.140.016/0001-14, 13.875.702/0001-60

13/12/2022 - 12:40:22 Sistema O fornecedor B Y B ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado no processo.

13/12/2022 - 12:40:22 Sistema Motivo: Licitante não enviou os documentos exigidos no edital.

13/12/2022 - 12:40:22 Sistema O fornecedor B Y B ENGENHARIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o item 0130 pelo
pregoeiro.

13/12/2022 - 12:40:22 Sistema O item 0130 tem como novo arrematante B N COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 253,33.

13/12/2022 - 12:40:26 Sistema Para o item 0130 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor B N COMERCIO E SERVICOS LTDA.

13/12/2022 - 12:40:53 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 13/12/2022 às 13:00.

13/12/2022 - 12:48:51 Sistema O fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0019.

13/12/2022 - 12:49:12 Sistema O fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0038.

13/12/2022 - 12:49:34 Sistema O fornecedor ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0060.

13/12/2022 - 13:42:32 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0019.
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13/12/2022 - 13:42:32 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a nossa desclassificação, tendo em vista que
apresentamos todas as certidões solicitadas para habilitação no processo e diante do excesso de formalismo
em relação as consultas realizadas, o que melhor explanaremos em nossa peça recursal.

13/12/2022 - 13:43:24 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0038.

13/12/2022 - 13:43:24 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a nossa desclassificação, tendo em vista que
apresentamos todas as certidões solicitadas para habilitação no processo e diante do excesso de formalismo
em relação as consultas realizadas, o que melhor explanaremos em nossa peça recursal.

13/12/2022 - 13:43:28 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0060.

13/12/2022 - 13:43:28 Sistema Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a nossa desclassificação, tendo em vista que
apresentamos todas as certidões solicitadas para habilitação no processo e diante do excesso de formalismo
em relação as consultas realizadas, o que melhor explanaremos em nossa peça recursal.

13/12/2022 - 13:44:06 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 16/12/2022 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 19/12/2022 às 18:00.

13/12/2022 - 13:51:18 Pregoeiro Senhores licitantes, fica suspensa a sessão por hora para que aguardemos as razões do recurso da licitante.
Agradecemos a presença de todos! Boa tarde.

19/12/2022 - 09:52:22 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

19/12/2022 - 09:55:01 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.
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19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0062 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0063 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0066 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0071 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0084 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0088 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0092 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0093 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0094 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0095 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0096 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0097 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0098 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0099 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0100 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0101 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0102 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.
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19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0103 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0104 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0105 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0106 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0107 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0108 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0109 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0110 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0111 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0112 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0113 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0114 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0115 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0116 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0117 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0118 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0119 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0120 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0121 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0122 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0123 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0124 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0125 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0126 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0127 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0128 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0129 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

19/12/2022 - 09:55:22 Sistema O Item 0130 foi adjudicado por Daniel da Silva Siqueira.

Daniel da Silva Siqueira

Pregoeiro

Leonan Lopes Borges

Apoio

Lucas Oliveira dos Santos

Apoio
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