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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
Registro de Preços Eletrônico - 9/2022-017-PMVN

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

12/09/2022 21:12 12/09/2022 21:30 19/09/2022 23:59 22/09/2022 14:59 22/09/2022 15:00

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

12/09/2022 21:30 19/09/2022 23:59 22/09/2022 09:59 22/09/2022 10:00 13/09/2022 07:26 Paulo Henrique do
Nascimento Pinheiro

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 MÃO DE OBRA NO TORNO INDUSTRIALIZADO 227,66 650 h Homologado

0002 SOLDADOR COM MATERIAIS 256,41 650 h Homologado

0003 MECÂNICO HIDRÀULICO 239,46 650 h Homologado

0004 MECÂNICO EM MONTAGEM DE MOTOR 367,09 650 h Homologado

0005 MECÂNICO EM GERAL 283,94 800 h Homologado

0006 FAZEDOR DE MANGUEIRA 177,48 800 h Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

12/09/2022 EDITAL MECANICA.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

22/09/2022 - 15:50 Negociação aberta para o processo
9/2022-017-PMVN

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6 do processo 9/2022-017-
PMVN.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/09/2022 - 15:51 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 17:51.

22/09/2022 - 17:25 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-017-PMVN

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-017-PMVN.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2022 - 09:14 Documentos solicitados para o
processo 9/2022-017-PMVN

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 9/2022-017-PMVN.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 MÃO DE OBRA NO
TORNO
INDUSTRIALIZADO

JC MULTISERVICOS E
COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

N/C N/C 216,00 650 140.400,00

0002 SOLDADOR COM
MATERIAIS

JC MULTISERVICOS E
COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

N/C N/C 187,00 650 121.550,00

0003 MECÂNICO
HIDRÀULICO

JC MULTISERVICOS E
COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

N/C N/C 170,70 650 110.955,00
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0004 MECÂNICO EM
MONTAGEM DE MOTOR

JC MULTISERVICOS E
COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

N/C N/C 187,20 650 121.680,00

0005 MECÂNICO EM GERAL JC MULTISERVICOS E
COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

N/C N/C 179,70 800 143.760,00

0006 FAZEDOR DE
MANGUEIRA

JC MULTISERVICOS E
COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

N/C N/C 149,60 800 119.680,00

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 - MÃO DE OBRA NO TORNO INDUSTRIALIZADO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L LUENDREO SILVA 43.672.664/0001-
00

21/09/2022 -
19:41:59

SERVIÇO SERVIÇO 650 R$ 227,66 R$ 147.979,00 Sim

JC MULTISERVICOS E
COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

37.203.594/0001-
48

21/09/2022 -
21:14:03

N/C N/C 650 R$ 227,66 R$ 147.979,00 Sim

M. A. DA S. SANTIAGO
EIRELI

22.676.242/0001-
32

22/09/2022 -
12:07:48

N/C N/C 650 R$ 230,00 R$ 149.500,00 Sim

0002 - SOLDADOR COM MATERIAIS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L LUENDREO SILVA 43.672.664/0001-
00

21/09/2022 -
19:41:59

SERVIÇO SERVIÇO 650 R$ 256,41 R$ 166.666,50 Sim

JC MULTISERVICOS E
COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

37.203.594/0001-
48

21/09/2022 -
21:14:31

N/C N/C 650 R$ 256,41 R$ 166.666,50 Sim

M. A. DA S. SANTIAGO
EIRELI

22.676.242/0001-
32

22/09/2022 -
12:08:08

N/C N/C 650 R$ 200,00 R$ 130.000,00 Sim

0003 - MECÂNICO HIDRÀULICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L LUENDREO SILVA 43.672.664/0001-
00

21/09/2022 -
19:41:59

SERVIÇO SERVIÇO 650 R$ 177,48 R$ 115.362,00 Sim

JC MULTISERVICOS E
COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

37.203.594/0001-
48

21/09/2022 -
21:14:45

N/C N/C 650 R$ 239,46 R$ 155.649,00 Sim

M. A. DA S. SANTIAGO
EIRELI

22.676.242/0001-
32

22/09/2022 -
12:08:28

N/C N/C 650 R$ 195,00 R$ 126.750,00 Sim

0004 - MECÂNICO EM MONTAGEM DE MOTOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L LUENDREO SILVA 43.672.664/0001-
00

21/09/2022 -
19:41:59

SERVIÇO SERVIÇO 650 R$ 367,09 R$ 238.608,50 Sim

JC MULTISERVICOS E
COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

37.203.594/0001-
48

21/09/2022 -
21:15:01

N/C N/C 650 R$ 367,09 R$ 238.608,50 Sim

M. A. DA S. SANTIAGO
EIRELI

22.676.242/0001-
32

22/09/2022 -
12:08:43

N/C N/C 650 R$ 195,00 R$ 126.750,00 Sim
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0005 - MECÂNICO EM GERAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L LUENDREO SILVA 43.672.664/0001-
00

21/09/2022 -
19:41:59

SERVIÇO SERVIÇO 800 R$ 283,94 R$ 227.152,00 Sim

JC MULTISERVICOS E
COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

37.203.594/0001-
48

21/09/2022 -
21:15:21

N/C N/C 800 R$ 283,94 R$ 227.152,00 Sim

M. A. DA S. SANTIAGO
EIRELI

22.676.242/0001-
32

22/09/2022 -
12:09:01

N/C N/C 800 R$ 189,00 R$ 151.200,00 Sim

0006 - FAZEDOR DE MANGUEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

L LUENDREO SILVA 43.672.664/0001-
00

21/09/2022 -
19:41:59

SERVIÇO SERVIÇO 800 R$ 239,46 R$ 191.568,00 Sim

JC MULTISERVICOS E
COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

37.203.594/0001-
48

21/09/2022 -
21:15:50

N/C N/C 800 R$ 177,48 R$ 141.984,00 Sim

M. A. DA S. SANTIAGO
EIRELI

22.676.242/0001-
32

22/09/2022 -
12:09:24

N/C N/C 800 R$ 175,00 R$ 140.000,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI 22.676.242/0001-32 60 dias

JC MULTISERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI 37.203.594/0001-48 60 dias

L LUENDREO SILVA 43.672.664/0001-00 60 dias

Lances Enviados
0001 - MÃO DE OBRA NO TORNO INDUSTRIALIZADO
Data Valor CNPJ Situação

21/09/2022 - 19:41:59 227,66 (proposta) 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

21/09/2022 - 21:14:03 227,66 (proposta) 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 12:07:48 230,00 (proposta) 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:27:49 227,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:28:06 226,90 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:28:38 226,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:29:29 225,90 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:29:52 225,80 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido
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22/09/2022 - 15:30:24 225,70 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:30:52 225,60 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:31:28 225,40 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:33:22 225,30 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:33:36 225,20 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:35:25 225,10 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:35:33 225,00 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:36:00 224,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:36:17 224,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:36:20 224,80 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:36:27 223,80 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:36:33 223,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:36:39 223,70 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:37:11 223,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:37:37 223,40 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:37:59 223,00 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03
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22/09/2022 - 15:38:35 222,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:38:46 222,10 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:39:10 222,00 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:39:12 221,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:39:27 220,00 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:39:41 219,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:39:43 219,80 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:39:59 218,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:40:06 218,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:40:10 218,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:40:18 218,30 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:40:23 217,80 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:40:38 217,60 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:40:55 217,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:41:20 216,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:41:24 216,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:41:30 216,40 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:41:32 216,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:41:54 215,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

0002 - SOLDADOR COM MATERIAIS
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Data Valor CNPJ Situação

21/09/2022 - 19:41:59 256,41 (proposta) 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

21/09/2022 - 21:14:31 256,41 (proposta) 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 12:08:08 200,00 (proposta) 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:27:04 199,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:28:21 198,90 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:28:46 198,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:29:48 197,80 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:30:01 197,70 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:30:32 197,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:30:42 197,40 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:31:10 197,30 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:33:27 197,20 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:33:42 197,10 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:35:31 197,00 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:35:45 196,80 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:36:08 196,70 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:36:24 196,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido
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22/09/2022 - 15:36:33 195,40 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:36:46 195,30 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:37:16 195,20 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:37:45 195,10 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:37:53 195,00 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:38:43 194,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:39:04 194,60 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:39:06 193,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:39:17 192,80 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:39:31 192,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:39:51 191,40 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:40:03 191,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:40:07 191,30 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:40:28 190,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:40:30 190,00 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:40:48 189,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:40:59 188,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2022 às 15:25:47.
Código verificador: 3BAFBA

Página 8 de 19

22/09/2022 - 15:41:16 188,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:41:29 187,60 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:41:37 187,40 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:41:41 187,50 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:41:51 187,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:42:02 186,70 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

0003 - MECÂNICO HIDRÀULICO
Data Valor CNPJ Situação

21/09/2022 - 19:41:59 177,48 (proposta) 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

21/09/2022 - 21:14:45 239,46 (proposta) 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 12:08:28 195,00 (proposta) 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:27:12 177,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:28:30 176,90 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:28:54 176,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:30:11 175,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:30:49 175,60 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:33:33 175,50 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:33:57 175,40 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:35:36 175,30 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido
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22/09/2022 - 15:35:54 175,20 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:36:13 175,10 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:36:39 175,00 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:36:54 174,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:37:29 174,80 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:37:53 174,70 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:38:09 174,30 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:38:56 174,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:39:23 173,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:39:34 173,40 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:39:36 173,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:40:13 172,60 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:40:37 172,50 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:40:41 172,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:41:37 171,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:41:43 171,40 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:42:02 171,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido
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22/09/2022 - 15:42:13 170,60 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:43:57 170,70 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

0004 - MECÂNICO EM MONTAGEM DE MOTOR
Data Valor CNPJ Situação

21/09/2022 - 19:41:59 367,09 (proposta) 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

21/09/2022 - 21:15:01 367,09 (proposta) 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 12:08:43 195,00 (proposta) 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:27:19 194,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:28:43 193,90 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:29:00 193,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:30:07 192,80 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:30:18 192,70 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:30:41 192,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:33:39 192,40 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:33:52 192,30 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:35:41 192,20 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:36:04 192,10 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:36:19 192,00 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido
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22/09/2022 - 15:36:55 190,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:36:57 191,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:37:24 189,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:38:27 189,40 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:38:33 189,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:38:38 189,20 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:39:14 188,60 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:39:25 188,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:41:11 187,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:41:25 187,50 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:41:47 187,40 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:43:35 187,20 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:43:49 187,10 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

0005 - MECÂNICO EM GERAL
Data Valor CNPJ Situação

21/09/2022 - 19:41:59 283,94 (proposta) 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

21/09/2022 - 21:15:21 283,94 (proposta) 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido
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22/09/2022 - 12:09:01 189,00 (proposta) 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:27:27 188,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:28:50 187,90 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:29:08 187,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:30:15 186,90 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:30:29 186,80 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:31:18 186,70 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:33:45 186,60 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:34:10 186,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:35:47 186,40 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:36:45 186,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:36:46 186,20 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:36:59 185,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:37:43 185,70 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:38:19 185,60 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:38:28 185,40 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03
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22/09/2022 - 15:38:41 185,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:38:56 184,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:39:05 184,40 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:39:18 184,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:39:36 183,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:39:43 183,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:39:48 183,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:39:49 183,20 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:40:47 182,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:41:03 182,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:41:49 181,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:42:41 181,70 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:44:15 181,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:44:25 180,90 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:45:10 180,80 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:45:19 180,60 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:46:05 180,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:46:21 179,80 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:47:57 179,70 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido
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22/09/2022 - 15:48:14 179,60 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

0006 - FAZEDOR DE MANGUEIRA
Data Valor CNPJ Situação

21/09/2022 - 19:41:59 239,46 (proposta) 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

21/09/2022 - 21:15:50 177,48 (proposta) 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 12:09:24 175,00 (proposta) 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:27:40 174,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:28:58 173,90 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:29:16 173,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:29:59 172,80 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:30:35 172,70 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:30:59 172,60 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:33:50 172,50 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:34:04 172,40 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:35:51 172,30 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:36:13 172,20 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:36:25 172,10 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido
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22/09/2022 - 15:36:52 172,00 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:37:02 170,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:37:06 171,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:37:30 169,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:37:37 169,80 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:38:49 168,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:38:52 169,70 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:38:58 167,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:39:31 167,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:39:56 167,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:40:49 166,80 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:40:54 166,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:41:00 166,50 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:41:10 166,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:42:06 165,90 43.672.664/0001-00 - L LUENDREO
SILVA

Válido

22/09/2022 - 15:42:34 165,80 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:43:45 165,70 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:44:02 165,60 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:44:21 165,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido
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22/09/2022 - 15:44:31 164,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:45:17 164,60 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:45:56 150,00 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

22/09/2022 - 15:46:06 149,50 22.676.242/0001-32 - M. A. DA S.
SANTIAGO EIRELI

Cancelado - Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos
itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas CND ESTADUAL) e “e”, deverão
ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário,
deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do sócio.
22/09/2022 16:29:03

22/09/2022 - 15:48:05 149,60 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 22/09/2022 - 17:33:37 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

cnpj jc.pdf

0001 22/09/2022 - 17:33:37 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

certidao_37203594000148.pdf

0001 22/09/2022 - 17:33:37 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

PROPOSTA OK.pdf

0001 23/09/2022 - 15:24:05 37.203.594/0001-48 - JC
MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI

CND ESTADUAL PESSOA FÍSICA JOAO
JC.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

JC MULTISERVICOS E
COMERCIO AUTOMOTIVO
EIRELI

21/09/2022 - 21:30 João Batista Medeiros
Nascimento

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

23/09/2022 - 17:45 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

22/09/2022 - 15:24:40 Pregoeiro Boa tarde, Srs Licitantes, pelo princípio da autotutela, na qual a administração pode rever seus atos de ofício,
quando eivados de vício e mantendo o princípio da isonomia, não será exigido o disposto no item 16.10, b)
Licença de Operação (LO), para execução de atividade pertinente ao objeto desta licitação, expedido por
órgão ambiental, em vigor, em nome do fabricante ou importador; e a declaração do item 16.12. Declaração
de que os produtos cotados terão garantia de 5 (cinco) anos para pneus contra defeitos de fabricação, ou
Certificados de Garantia dos produtos.

22/09/2022 - 15:25:00 Pregoeiro Dessa forma, declaramos aberta a sessão pública.

22/09/2022 - 15:25:02 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

22/09/2022 - 15:25:54 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1189139&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1189140&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1189141&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1191204&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1191204&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6605986&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6605986&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6605986&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6605986&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6605986&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6605986&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6605986&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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22/09/2022 - 15:25:54 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.

22/09/2022 - 15:25:54 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

22/09/2022 - 15:26:45 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:26:45 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/09/2022 - 15:26:45 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:26:45 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/09/2022 - 15:26:45 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:26:45 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/09/2022 - 15:26:45 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:26:45 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/09/2022 - 15:26:45 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:26:45 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/09/2022 - 15:26:45 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 15:26:45 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

22/09/2022 - 15:43:55 Sistema O item 0001 foi encerrado.

22/09/2022 - 15:44:04 Sistema O item 0002 foi encerrado.

22/09/2022 - 15:45:49 Sistema O item 0004 foi encerrado.

22/09/2022 - 15:45:58 Sistema O item 0003 foi encerrado.

22/09/2022 - 15:50:06 Sistema O item 0006 foi encerrado.

22/09/2022 - 15:50:15 Sistema O item 0005 foi encerrado.

22/09/2022 - 15:50:23 Sistema O item 0001 teve como arrematante M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 215,50.

22/09/2022 - 15:50:23 Sistema O item 0002 teve como arrematante M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 186,70.

22/09/2022 - 15:50:23 Sistema O item 0003 teve como arrematante M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 170,60.

22/09/2022 - 15:50:23 Sistema O item 0004 teve como arrematante M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 187,10.

22/09/2022 - 15:50:23 Sistema O item 0005 teve como arrematante M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 179,60.

22/09/2022 - 15:50:23 Sistema O item 0006 teve como arrematante M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 149,50.

22/09/2022 - 15:50:23 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

22/09/2022 - 15:50:54 Pregoeiro Srs. Licitantes, solicito que enviem a proposta consolidada somente quando solicitado, tendo em vista a
eficiência e celeridade processual. Assim, passaremos a análise dos documentos de habilitação.

22/09/2022 - 15:51:04 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/09/2022 às 17:51.

22/09/2022 - 15:55:40 F. M. A. DA S. SANTI... Negociação Item 0001: BOA TARDE SR. (A) PREGOEIRO, JÁ ESTAMOS NO NOSSO MENOR PREÇO.

22/09/2022 - 15:56:41 F. M. A. DA S. SANTI... Negociação Item 0002: BOA TARDE SR. (A) PREGOEIRO, JÁ ESTAMOS NO NOSSO MENOR PREÇO.

22/09/2022 - 15:56:47 Sistema O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O fornecedor M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI foi inabilitado no processo.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema Motivo: Descumpriu o item 16.24. Os documentos solicitados nos itens 16.8., “b”, “c” (deste item, apenas
CND ESTADUAL) e “e”, deverão ser apresentados, obrigatoriamente, no nome da empresa e de seus sócios,
por força do artigo 12 da Lei 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, deixando de apresentar a CND FEDERAL em nome do
sócio.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O fornecedor M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante JC MULTISERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI com
lance de R$ 216,00.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O fornecedor M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante JC MULTISERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI com
lance de R$ 187,00.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O fornecedor M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante JC MULTISERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI com
lance de R$ 170,70.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O fornecedor M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante JC MULTISERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI com
lance de R$ 187,20.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O fornecedor M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante JC MULTISERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI com
lance de R$ 179,70.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O fornecedor M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

22/09/2022 - 16:29:03 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante JC MULTISERVICOS E COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI com
lance de R$ 149,60.

22/09/2022 - 17:25:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 29/09/2022.
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22/09/2022 - 17:25:02 Sistema Motivo: Considerando que o comprovante de inscrição CNPJ e a CND Trabalhista se encontram vencidos, de
acordo com o item do edital 8.1.2. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de 05 (cinco) dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa; Por esse motivo, informamos que a sessão retornará no prazo descrito para o final da diligência ou
no momento em que a pendência for sanada, caso ocorra em horário e dia útil desta administração Segunda
à Sexta, das 08h às 12h e das 14 às 18h.

22/09/2022 - 17:33:34 F. JC MULTISERVICOS ... Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, por serem documentos de emissão via internet, encaminho a
pendência sanada, juntamente com a proposta consolidada.

22/09/2022 - 17:33:37 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

22/09/2022 - 17:34:30 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

22/09/2022 - 17:34:30 Sistema Motivo: Diligência concluida.

22/09/2022 - 17:42:22 Pregoeiro Pelo horário, iremos suspender a sessão e reabrir amanhã às 09h.

23/09/2022 - 09:05:02 Pregoeiro Bom dia, srs. licitantes, estaremos abrindo a sessão neste momento.

23/09/2022 - 09:14:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:15 do dia 30/09/2022.

23/09/2022 - 09:14:42 Sistema Motivo: Após reanálise, notou-se também que a certidão fiscal estadual em nome do sócio da empresa se
encontra positiva, portanto, de acordo com o item 8.1.2. Na hipótese de haver alguma restrição relativa à
regularidade fiscal quando da comprovação de que trata o subitem anterior, será assegurado prazo de 05
(cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito
de certidão negativa; Por esse motivo, informamos que a sessão retornará no prazo descrito para o final da
diligência ou no momento em que a pendência for sanada, com aviso prévio de 2h para retomada da sessão,
caso ocorra em horário e dia útil desta administração Segunda à Sexta, das 08h às 12h e das 14 às 18h.

23/09/2022 - 15:24:05 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

23/09/2022 - 15:25:00 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

23/09/2022 - 15:25:00 Sistema Motivo: Diligência realizada.

23/09/2022 - 15:25:31 Pregoeiro Conforme exposto, retornaremos a sessão hoje às 17h25min

23/09/2022 - 17:25:01 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JC MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI.

23/09/2022 - 17:25:01 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JC MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI.

23/09/2022 - 17:25:01 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JC MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI.

23/09/2022 - 17:25:01 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JC MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI.

23/09/2022 - 17:25:01 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JC MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI.

23/09/2022 - 17:25:01 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JC MULTISERVICOS E COMERCIO
AUTOMOTIVO EIRELI.

23/09/2022 - 17:25:06 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2022 às 17:45.

23/09/2022 - 17:46:03 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

23/09/2022 - 17:46:18 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Paulo Henrique do Nascimento Pinheiro.

23/09/2022 - 17:46:18 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Paulo Henrique do Nascimento Pinheiro.

23/09/2022 - 17:46:18 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Paulo Henrique do Nascimento Pinheiro.

23/09/2022 - 17:46:18 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Paulo Henrique do Nascimento Pinheiro.

23/09/2022 - 17:46:18 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Paulo Henrique do Nascimento Pinheiro.

23/09/2022 - 17:46:18 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Paulo Henrique do Nascimento Pinheiro.

24/10/2022 - 10:52:59 Sistema O Item 0001 foi homologado por Job Xavier Palheta Junior.

24/10/2022 - 10:52:59 Sistema O Item 0002 foi homologado por Job Xavier Palheta Junior.

24/10/2022 - 10:52:59 Sistema O Item 0003 foi homologado por Job Xavier Palheta Junior.

24/10/2022 - 10:52:59 Sistema O Item 0004 foi homologado por Job Xavier Palheta Junior.

24/10/2022 - 10:52:59 Sistema O Item 0005 foi homologado por Job Xavier Palheta Junior.

24/10/2022 - 10:52:59 Sistema O Item 0006 foi homologado por Job Xavier Palheta Junior.

Paulo Henrique do Nascimento Pinheiro

Pregoeiro

EDIVALDO DA CUNHA VILHENA

Apoio
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ROBSON VIDAL BARROS

Apoio


