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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Juruti

Fundo Municipal de Saúde - FMS
Registro de Preços Eletrônico - 015/2022

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

04/05/2022 19:49 04/05/2022 20:00 11/05/2022 20:00 16/05/2022 09:59 16/05/2022 10:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 CIMENTO PORTLAND, MATERIAL: SACO 50
QUILOS, TIPO: CP II

29.875,00 500 UN Deserto

0002 AREIA, TIPO: LAVADA, GRANULOMETRIA: FINA 24.438,00 100 M³ Homologado

0003 SEIXO ROLADO, MATERIAL: PEDRA,
TAMANHO: 19 A 30 MM, APLICAÇÃO:
CONCRETO

19.985,00 100 M³ Homologado

0004 TIJOLO MATERIAL: BARRO COZIDO ,
QUANTIDADE FUROS: 8 UN, APLICAÇÃO:
CONSTRUÇÃO CIVIL , COMPRIMENTO: 19 CM,
ESPESSURA: 9 CM, TIPO: FURADO , LARGURA:
19 CM

975,00 500 UN Deserto

0005 TELHA AMIANTO, TELHA - CIMENTO AMIANTO(
6MM 3,66 METRO)

22.472,00 200 UN Fracassado

0006 ARGAMASSA AC-I (OU AC1), SACO COM 20 KG.
ARGAMASSA AC-I COMUMENTE UTILIZADA
PARA O ASSENTAMENTO DE
REVESTIMENTOS E PISOS CERÂMICOS EM
AMBIENTES INTERNOS.

7.062,00 200 UN Fracassado

0007 LIXA, MATERIAL: PAPEL, TIPO: LIXA MASSA,
APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 120,
APLICAÇÃO: PAREDE

500,00 500 UN Homologado

0008 ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA
POLIÉSTER, ALTURA 5 CM, MATERIAL CABO
PLÁSTICO RESISTENTE

504,00 100 UN Homologado

0009 MASSA CORRIDA, EM PVA PARA ALVENARIA
(LATÃO COM 18 LITROS/25 KG), COR BRANCA,
COMPOSTA DE ÁGUA, RESINA À BASE DE
DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO
ESTIRENO-ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS
INERTES, GLICÓIS E TENSOATIVOS
ETOXILADOS

30.237,00 100 LT Fracassado

0010 FITA ADESIVA MATERIAL: CREPE , TIPO:
ADESIVA , LARGURA: 18 MM

864,00 100 RL Fracassado

0011 TINTA ESMALTE, 3,6 L,SUPERFÍCIE
APLICAÇÃO: METAL, MADEIRA E ALVENARIA,
TIPO ACABAMENTO: SINTÉTICO, COR:
BRANCO NEVE, MÉTODO APLICAÇÃO:
ROLO,PINCEL E PISTOLA

23.902,00 100 UN Homologado

0012 TINTA ESMALTE SINTÉTICA, ACABAMENTO
BRILHANTE,SUPERFÍCIES INTERNAS E
EXTERNAS/MADEIRA E METAIS. COMPOSIÇÃO
BÁSICA:BASE DE ÓLEO VEGETAL / SEMI-
SECATIVO/HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS,
SECANTES ORGANO-METÁLICOS.
RENDIMENTO: DE 40 A 70 M2/DEMÃO/GALÃO
3,6 LITROS.

12.183,00 100 UN Fracassado

0013 TINTA ACRÍLICA COMPONENTES: TINTA
ACRÍLICA, ÁGUA, RESINA ACRÍLICA,
PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO
VISCOSO COLORIDO, COR: CINZA CHUMBO,
PRAZO VALIDADE: 36, APLICAÇÃO: PISOS EM
GERAL

32.896,00 100 LT Homologado

0014 CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA
LÁTEX,PVA,ACRÍLICA,BASE
ÁGUA,ARGAMASSA,CERA, COR: AZUL,
ASPECTO FÍSICO: BISNAGA 50G

1.549,50 150 BNG Homologado

0015 LÂMPADA A60 BULBO LED 9W 6500K. FLUXO
LUMINOSO: 803 LM. POTÊNCIA: 9 W. TENSÃO:
100-240 V. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CORRENTE
78 MA (127V) / 42 MA (220V). DIMENSÕES DA
LÂMPADA: 60 MM (D) X 112 MM (A). ÍNDICE DE
PROTEÇÃO: IP 20. TEMPERATURA DE COR:
FRIA 6.500

27.213,00 300 UN Homologado
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0016 FIO ELÉTRICO, TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO,
BITOLA 2,5 MM, MATERIAL CONDUTOR
COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, ANTI-
CHAMA, ROLO COM 100 METROS

69.978,00 200 RL Homologado

0017 TOMADA 10A - TOMADA, TIPO SOBREPOR
(PARA CAIXA DE ELETRODUTO), 10A, 250V,
DUPLA, 2P+T, PADRÃO BRASILEIRO

5.004,00 200 UN Homologado

0018 TOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO MACHO,
COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL
20 A, TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO
PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COMPRENSA CABO PLÁSTICO,
NORMAS TÉCNICAS ABNT 14136, MATERIAL
PVC

1.266,00 200 UN Fracassado

0019 LAJOTA, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO:
REVESTIMENTO PAREDE, COR: BRANCA,
MINIMO COMPRIMENTO: 20 CM, LARGURA: 20
CM, ESPESSURA: 0,5 CM

27.655,00 500 M² Fracassado

0020 LAJOTA, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO:
PISO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM,
LARGURA: 33 CM, TIPO: PEI 4,
CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: ANTI-
DERRAPANTE

24.890,00 500 M² Fracassado

0021 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO

3.869,00 50 UN Homologado

0022 VASO SANITÁRIO MATERIAL: LOUÇA , COR:
BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:
ABERTURA FRONTAL ,

23.206,50 50 UN Fracassado

0023 PINCEL TIPO TRINCHA PARA PINTURA DE
PAREDES, TAMANHO 3 POLEGADAS

5.530,00 500 UN Homologado

0024 REJUNTE PARA PISOS COR BEGE, SACO COM
1 KG

3.165,00 500 PC Homologado

0025 LÂMPADA DE LED DE 18 W 9.290,00 500 UN Homologado

0026 LÂMPADA DE LED 20 W 10.250,00 500 UN Homologado

0027 LÂMPADA DE LED 12 W 6.305,00 500 UN Homologado

0028 CABO PARALELO 2X1,50 30.986,50 50 PÇ Homologado

0029 CABO FLEXÍVEL 4,00MM 750V 21.699,00 50 RL Homologado

0030 CABO FLEXÍVEL 1,50MM 750V 26.506,00 50 RL Homologado

0031 TUBO DE ESGOTO 50 7.640,00 100 UN Fracassado

0032 TUBO DE ESGOTO 100MM 12.200,00 100 UN Fracassado

0033 TUBO DE ESGOTO 150MM 10.930,00 50 UN Fracassado

0034 JOELHO PARA ESGOTO 50 3.298,00 200 UN Homologado

0035 JOELHO DE ESGOTO DE 100MM 33.525,00 500 UN Homologado

0036 JOELHO DE ESGOTO DE 150MM 14.932,00 200 UN Homologado

0037 SIFÃO -APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA 4.606,00 200 UN Homologado

0038 FITA ISOLANTE 3M 19 X 20M 1.331,00 50 UN Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

04/05/2022 Edital 015-2022 - Material de Construção -SEMSA.pdf

05/05/2022 Edital 015-2022 - Material de Construção -SEMSA - OFICIAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

16/05/2022 - 13:12 Negociação aberta para o processo
015/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
2,3,7,8,14,15,16,17,23,28,29,30,34,35,36,37,38 do processo 015/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 13:12 Negociação aberta para o processo
015/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
5,6,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,24,25,26,27,31,32,33 do processo 015/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 13:14 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/05/2022 às 15:14.

16/05/2022 - 15:22 Documentos solicitados para o
processo 015/2022

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 015/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/05/2022 - 15:22 Documentos solicitados para o
processo 015/2022

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo 015/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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19/05/2022 - 14:06 Documentos solicitados para o
processo 015/2022

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 015/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/05/2022 - 17:01 Documentos solicitados para o
processo 015/2022

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 015/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 CIMENTO PORTLAND,
MATERIAL: SACO 50
QUILOS, TIPO: CP II

0,00 500 0,00

0002 AREIA, TIPO: LAVADA,
GRANULOMETRIA: FINA

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

REGIONAL 68,50 100 6.850,00

0003 SEIXO ROLADO,
MATERIAL: PEDRA,
TAMANHO: 19 A 30 MM,
APLICAÇÃO:
CONCRETO

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

REGIONAL 250,00 100 25.000,00

0004 TIJOLO MATERIAL:
BARRO COZIDO ,
QUANTIDADE FUROS: 8
UN, APLICAÇÃO:
CONSTRUÇÃO CIVIL ,
COMPRIMENTO: 19 CM,
ESPESSURA: 9 CM,
TIPO: FURADO ,
LARGURA: 19 CM

0,00 500 0,00

0005 TELHA AMIANTO,
TELHA - CIMENTO
AMIANTO( 6MM 3,66
METRO)

0,00 200 0,00

0006 ARGAMASSA AC-I (OU
AC1), SACO COM 20 KG.
ARGAMASSA AC-I
COMUMENTE
UTILIZADA PARA O
ASSENTAMENTO DE
REVESTIMENTOS E
PISOS CERÂMICOS EM
AMBIENTES INTERNOS.

0,00 200 0,00

0007 LIXA, MATERIAL:
PAPEL, TIPO: LIXA
MASSA,
APRESENTAÇÃO:
FOLHA, TIPO GRÃO:
120, APLICAÇÃO:
PAREDE

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

NORTON 1,00 500 500,00

0008 ROLO PINTURA
PREDIAL, MATERIAL
ESPUMA POLIÉSTER,
ALTURA 5 CM,
MATERIAL CABO
PLÁSTICO RESISTENTE

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ATLAS 4,80 100 480,00

0009 MASSA CORRIDA, EM
PVA PARA ALVENARIA
(LATÃO COM 18
LITROS/25 KG), COR
BRANCA, COMPOSTA
DE ÁGUA, RESINA À
BASE DE DISPERSÃO
AQUOSA DE
COPOLÍMERO
ESTIRENO-ACRÍLICO,
CARGAS MINERAIS
INERTES, GLICÓIS E
TENSOATIVOS
ETOXILADOS

0,00 100 0,00

0010 FITA ADESIVA
MATERIAL: CREPE ,
TIPO: ADESIVA ,
LARGURA: 18 MM

0,00 100 0,00

0011 TINTA ESMALTE, 3,6
L,SUPERFÍCIE
APLICAÇÃO: METAL,
MADEIRA E ALVENARIA,
TIPO ACABAMENTO:
SINTÉTICO, COR:
BRANCO NEVE,
MÉTODO APLICAÇÃO:
ROLO,PINCEL E
PISTOLA

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

EUCATEX 63,90 100 6.390,00
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0012 TINTA ESMALTE
SINTÉTICA,
ACABAMENTO
BRILHANTE,SUPERFÍCIES
INTERNAS E
EXTERNAS/MADEIRA E
METAIS. COMPOSIÇÃO
BÁSICA:BASE DE ÓLEO
VEGETAL / SEMI-
SECATIVO/HIDROCARBONETOS
ALIFÁTICOS,
SECANTES ORGANO-
METÁLICOS.
RENDIMENTO: DE 40 A
70 M2/DEMÃO/GALÃO
3,6 LITROS.

0,00 100 0,00

0013 TINTA ACRÍLICA
COMPONENTES: TINTA
ACRÍLICA, ÁGUA,
RESINA ACRÍLICA,
PIGMENTOS, ASPECTO
FÍSICO: LÍQUIDO
VISCOSO COLORIDO,
COR: CINZA CHUMBO,
PRAZO VALIDADE: 36,
APLICAÇÃO: PISOS EM
GERAL

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

EUCALAR 62,90 100 6.290,00

0014 CORANTE TINTA, TIPO
USO: TINTA
LÁTEX,PVA,ACRÍLICA,BASE

ÁGUA,ARGAMASSA,CERA,
COR: AZUL, ASPECTO
FÍSICO: BISNAGA 50G

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

XADREZ 5,65 150 847,50

0015 LÂMPADA A60 BULBO
LED 9W 6500K. FLUXO
LUMINOSO: 803 LM.
POTÊNCIA: 9 W.
TENSÃO: 100-240 V.
FREQUÊNCIA: 50/60 HZ.
CORRENTE 78 MA
(127V) / 42 MA (220V).
DIMENSÕES DA
LÂMPADA: 60 MM (D) X
112 MM (A). ÍNDICE DE
PROTEÇÃO: IP 20.
TEMPERATURA DE
COR: FRIA 6.500

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL ELÉTRICO KIAN 2,90 300 870,00

0016 FIO ELÉTRICO, TIPO
FLEXÍVEL/ PARALELO,
BITOLA 2,5 MM,
MATERIAL CONDUTOR
COBRE, MATERIAL
ISOLAMENTO PVC,
ANTI- CHAMA, ROLO
COM 100 METROS

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL ELÉTRICO MEGATRON 267,90 200 53.580,00

0017 TOMADA 10A -
TOMADA, TIPO
SOBREPOR (PARA
CAIXA DE
ELETRODUTO), 10A,
250V, DUPLA, 2P+T,
PADRÃO BRASILEIRO

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL ELÉTRICO ILUMI 9,90 200 1.980,00

0018 TOMADA, MODELO
PLUGUE, TIPO MACHO,
COR CORPO BRANCA,
CORRENTE NOMINAL
20 A, TENSÃO NOMINAL
250 V, NÚMERO PÓLOS
2 P + T,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS
COMPRENSA CABO
PLÁSTICO, NORMAS
TÉCNICAS ABNT 14136,
MATERIAL PVC

0,00 200 0,00

0019 LAJOTA, MATERIAL:
CERÂMICA,
APLICAÇÃO:
REVESTIMENTO
PAREDE, COR:
BRANCA, MINIMO
COMPRIMENTO: 20 CM,
LARGURA: 20 CM,
ESPESSURA: 0,5 CM

0,00 500 0,00

0020 LAJOTA, MATERIAL:
CERÂMICA,
APLICAÇÃO: PISO,
COR: BRANCA,
COMPRIMENTO: 33 CM,
LARGURA: 33 CM, TIPO:
PEI 4,
CARACTERÍSTICA
ADICIONAIS: ANTI-
DERRAPANTE

0,00 500 0,00
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0021 TORNEIRA CROMADA
DE MESA, 1/2" OU 3/4",
PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO MÉDIO

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL HIDRAULICO IMPERATRIZ 10,90 50 545,00

0022 VASO SANITÁRIO
MATERIAL: LOUÇA ,
COR: BRANCA ,
CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:
ABERTURA FRONTAL ,

0,00 50 0,00

0023 PINCEL TIPO TRINCHA
PARA PINTURA DE
PAREDES, TAMANHO 3
POLEGADAS

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

CASABELLA 1,90 500 950,00

0024 REJUNTE PARA PISOS
COR BEGE, SACO COM
1 KG

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

INDEFLEX 2,20 500 1.100,00

0025 LÂMPADA DE LED DE
18 W

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL ELÉTRICO KIAN 10,90 500 5.450,00

0026 LÂMPADA DE LED 20 W JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL ELÉTRICO KIAN 9,90 500 4.950,00

0027 LÂMPADA DE LED 12 W JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL ELÉTRICO PRATIK 5,40 500 2.700,00

0028 CABO PARALELO
2X1,50

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL ELÉTRICO CORFIL 159,90 50 7.995,00

0029 CABO FLEXÍVEL 4,00MM
750V

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL ELÉTRICO MEGATRON 269,90 50 13.495,00

0030 CABO FLEXÍVEL 1,50MM
750V

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL ELÉTRICO MEGATRON 127,90 50 6.395,00

0031 TUBO DE ESGOTO 50 0,00 100 0,00

0032 TUBO DE ESGOTO
100MM

0,00 100 0,00

0033 TUBO DE ESGOTO
150MM

0,00 50 0,00

0034 JOELHO PARA ESGOTO
50

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL HIDRAULICO KRONA 3,40 200 680,00

0035 JOELHO DE ESGOTO
DE 100MM

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL HIDRAULICO KRONA 8,95 500 4.475,00

0036 JOELHO DE ESGOTO
DE 150MM

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL HIDRAULICO PLASTILIT 34,90 200 6.980,00

0037 SIFÃO -APLICAÇÃO
LAVATÓRIO E PIA

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL HIDRAULICO HERC 6,95 200 1.390,00

0038 FITA ISOLANTE 3M 19 X
20M

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

MATERIAL HIDRAULICO 3M 5,90 50 295,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

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 - CIMENTO PORTLAND, MATERIAL: SACO 50 QUILOS, TIPO: CP II
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Deserto

0002 - AREIA, TIPO: LAVADA, GRANULOMETRIA: FINA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:32:32

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

REGIONAL 100 R$ 68,50 R$ 6.850,00 Sim
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0003 - SEIXO ROLADO, MATERIAL: PEDRA, TAMANHO: 19 A 30 MM, APLICAÇÃO: CONCRETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:33:45

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

REGIONAL 100 R$ 250,00 R$ 25.000,00 Sim

0004 - TIJOLO MATERIAL: BARRO COZIDO , QUANTIDADE FUROS: 8 UN, APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL ,
COMPRIMENTO: 19 CM, ESPESSURA: 9 CM, TIPO: FURADO , LARGURA: 19 CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Deserto

0005 - TELHA AMIANTO, TELHA - CIMENTO AMIANTO( 6MM 3,66 METRO)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
16:39:34

telha amianto ,
6mm(3,66m)

BRASILITE 200 R$ 38,00 R$ 7.600,00 Sim

0006 - ARGAMASSA AC-I (OU AC1), SACO COM 20 KG. ARGAMASSA AC-I COMUMENTE UTILIZADA PARA O
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS E PISOS CERÂMICOS EM AMBIENTES INTERNOS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
16:41:20

argamassa ACI POTY 200 R$ 32,00 R$ 6.400,00 Sim

0007 - LIXA, MATERIAL: PAPEL, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 120, APLICAÇÃO: PAREDE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

10/05/2022 -
14:05:35

TATU TATU 500 R$ 2,16 R$ 1.080,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:35:46

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

NORTON 500 R$ 1,40 R$ 700,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
16:43:12

lixa massa VONDER 500 R$ 2,50 R$ 1.250,00 Sim

0008 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, ALTURA 5 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO
RESISTENTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:36:40

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

ATLAS 100 R$ 5,80 R$ 580,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
16:44:42

ROLO PINTURA
PREDIAL

ATALAS 100 R$ 25,00 R$ 2.500,00 Sim

0009 - MASSA CORRIDA, EM PVA PARA ALVENARIA (LATÃO COM 18 LITROS/25 KG), COR BRANCA, COMPOSTA DE
ÁGUA, RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES,
GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
16:46:40

MASSA CORRIDA
EM PVA

BELMASSA 100 R$ 160,00 R$ 16.000,00 Sim

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

15/05/2022 -
14:58:06

BALDE 18 L 25KG MASSA INT 25KG
/ SOLVERBRAZ

100 R$ 193,12 R$ 19.312,00 Sim

0010 - FITA ADESIVA MATERIAL: CREPE , TIPO: ADESIVA , LARGURA: 18 MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

10/05/2022 -
14:05:54

ADELBRAS ADELBRAS 100 R$ 8,88 R$ 888,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
16:49:28

FITA ADESIVA QUARTOZOLITE 100 R$ 20,00 R$ 2.000,00 Sim

0011 - TINTA ESMALTE, 3,6 L,SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: METAL, MADEIRA E ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO:
SINTÉTICO, COR: BRANCO NEVE, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO,PINCEL E PISTOLA
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:38:38

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

EUCATEX 100 R$ 115,00 R$ 11.500,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
16:51:46

TINTA ESMALTE MAXPLUS 100 R$ 85,00 R$ 8.500,00 Sim

0012 - TINTA ESMALTE SINTÉTICA, ACABAMENTO BRILHANTE,SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS/MADEIRA E
METAIS. COMPOSIÇÃO BÁSICA:BASE DE ÓLEO VEGETAL / SEMI-SECATIVO/HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS,
SECANTES ORGANO-METÁLICOS. RENDIMENTO: DE 40 A 70 M2/DEMÃO/GALÃO 3,6 LITROS.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
16:52:48

TINTA ESMALTE
SINTETICA

MAXPLUS 100 R$ 85,00 R$ 8.500,00 Sim

0013 - TINTA ACRÍLICA COMPONENTES: TINTA ACRÍLICA, ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO:
LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR: CINZA CHUMBO, PRAZO VALIDADE: 36, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE
TINTAS LTDA

32.652.872/0001-
20

15/05/2022 -
14:59:14

BALDE 18 L SOLVERPISO
EXT /
SOLVERBRAZ

100 R$ 412,12 R$ 41.212,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:39:47

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

EUCALAR 100 R$ 199,00 R$ 19.900,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
16:53:55

TINTA ACRILICA
COMPONENTES

MAXPLUS 100 R$ 85,00 R$ 8.500,00 Sim

0014 - CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA LÁTEX,PVA,ACRÍLICA,BASE ÁGUA,ARGAMASSA,CERA, COR: AZUL, ASPECTO
FÍSICO: BISNAGA 50G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:43:19

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

XADREZ 150 R$ 5,65 R$ 847,50 Sim

0015 - LÂMPADA A60 BULBO LED 9W 6500K. FLUXO LUMINOSO: 803 LM. POTÊNCIA: 9 W. TENSÃO: 100-240 V.
FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CORRENTE 78 MA (127V) / 42 MA (220V). DIMENSÕES DA LÂMPADA: 60 MM (D) X 112 MM (A).
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 20. TEMPERATURA DE COR: FRIA 6.500
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

13/05/2022 -
16:23:26

EMPALUX EMOALUX 300 R$ 42,50 R$ 12.750,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:44:28

MATERIAL
ELÉTRICO

KIAN 300 R$ 10,50 R$ 3.150,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
16:56:20

LAMPADA A60
BULBO LED 9W
6500K

LORENZETTE 300 R$ 18,00 R$ 5.400,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:09

AVANT AVANT 300 R$ 20,00 R$ 6.000,00 Sim

0016 - FIO ELÉTRICO, TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO, BITOLA 2,5 MM, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL
ISOLAMENTO PVC, ANTI- CHAMA, ROLO COM 100 METROS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

13/05/2022 -
16:23:26

URANO URANO 200 R$ 2.820,00 R$ 564.000,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
16:03:26

MATERIAL
ELÉTRICO

MEGATRON 200 R$ 439,50 R$ 87.900,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
16:58:25

FIO ELETRICO,
FLEXIVEL

CORFIO 200 R$ 600,00 R$ 120.000,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:09

MEGATRON MEGATRON 200 R$ 300,00 R$ 60.000,00 Sim

0017 - TOMADA 10A - TOMADA, TIPO SOBREPOR (PARA CAIXA DE ELETRODUTO), 10A, 250V, DUPLA, 2P+T, PADRÃO
BRASILEIRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:49:51

MATERIAL
ELÉTRICO

ILUMI 200 R$ 17,50 R$ 3.500,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
16:59:41

TOMADA 10A FAME 200 R$ 25,00 R$ 5.000,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:09

MEGATRON MEGATRON 200 R$ 50,00 R$ 10.000,00 Sim

0018 - TOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL
250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRENSA CABO PLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS
ABNT 14136, MATERIAL PVC
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:00:50

CERAMICA FAME 200 R$ 6,00 R$ 1.200,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:09

MEGATRON MEGATRON 200 R$ 50,00 R$ 10.000,00 Sim

0019 - LAJOTA, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: REVESTIMENTO PAREDE, COR: BRANCA, MINIMO COMPRIMENTO:
20 CM, LARGURA: 20 CM, ESPESSURA: 0,5 CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:02:12

CERAMICA ROXAFORTE 500 R$ 45,00 R$ 22.500,00 Sim

0020 - LAJOTA, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: PISO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 33 CM,
TIPO: PEI 4, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: ANTI-DERRAPANTE
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:03:15

CERAMICA ROXAFORTE 500 R$ 49,00 R$ 24.500,00 Sim

0021 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:51:56

MATERIAL
HIDRAULICO

IMPERATRIZ 50 R$ 38,50 R$ 1.925,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:05:23

TORNEIRA
CROMADA DE
MRSA

DURIM 50 R$ 32,00 R$ 1.600,00 Sim

0022 - VASO SANITÁRIO MATERIAL: LOUÇA , COR: BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL ,
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:06:51

VASO SANITARIO
LOUÇA
ABERTURA
FRONTAL

LOGASA 50 R$ 400,00 R$ 20.000,00 Sim

0023 - PINCEL TIPO TRINCHA PARA PINTURA DE PAREDES, TAMANHO 3 POLEGADAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:53:11

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

CASABELLA 500 R$ 10,90 R$ 5.450,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:08:26

PINCEL TRINCHA FENIX 500 R$ 14,00 R$ 7.000,00 Sim

0024 - REJUNTE PARA PISOS COR BEGE, SACO COM 1 KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:54:14

MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO

INDEFLEX 500 R$ 6,75 R$ 3.375,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:09:56

REJUNTE PISO POTY 500 R$ 15,00 R$ 7.500,00 Sim

0025 - LÂMPADA DE LED DE 18 W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

13/05/2022 -
16:23:26

EMPALUX EMPALUX 500 R$ 135,00 R$ 67.500,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:55:29

MATERIAL
ELÉTRICO

KIAN 500 R$ 28,95 R$ 14.475,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:11:35

LED 18W LORENZETTE 500 R$ 25,00 R$ 12.500,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:09

AVANT AVANT 500 R$ 30,00 R$ 15.000,00 Sim

0026 - LÂMPADA DE LED 20 W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

13/05/2022 -
16:23:26

EMPALUX EMPALUX 500 R$ 135,00 R$ 67.500,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:56:21

MATERIAL
ELÉTRICO

KIAN 500 R$ 29,90 R$ 14.950,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:12:28

LED 20W LORENZETTE 500 R$ 22,00 R$ 11.000,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:10

AVANT AVANT 500 R$ 30,00 R$ 15.000,00 Sim

0027 - LÂMPADA DE LED 12 W
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

13/05/2022 -
16:23:26

EMPALUX EMPALUX 500 R$ 65,00 R$ 32.500,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:57:32

MATERIAL
ELÉTRICO

PRATIK 500 R$ 14,95 R$ 7.475,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:14:11

LED 12W FORLUX 500 R$ 18,00 R$ 9.000,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:10

AVANT AVANT 500 R$ 30,00 R$ 15.000,00 Sim

0028 - CABO PARALELO 2X1,50
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

13/05/2022 -
16:23:26

URANO URANO 50 R$ 1.780,00 R$ 89.000,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
15:58:44

MATERIAL
ELÉTRICO

CORFIL 50 R$ 299,00 R$ 14.950,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:15:26

FIO PARALELO CORFIO 50 R$ 600,00 R$ 30.000,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:10

MEGATRON MEGATRON 50 R$ 300,00 R$ 15.000,00 Sim

0029 - CABO FLEXÍVEL 4,00MM 750V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

13/05/2022 -
16:23:26

URANO URANO 50 R$ 2.120,00 R$ 106.000,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
16:05:07

MATERIAL
ELÉTRICO

MEGATRON 50 R$ 399,00 R$ 19.950,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:16:25

FIO FLEXIVEL CORFIO 50 R$ 800,00 R$ 40.000,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:10

MEGATRON MEGATRON 50 R$ 600,00 R$ 30.000,00 Sim

0030 - CABO FLEXÍVEL 1,50MM 750V
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE
FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

37.278.673/0001-
18

13/05/2022 -
16:23:26

URANO URANO 50 R$ 830,00 R$ 41.500,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
16:06:09

MATERIAL
ELÉTRICO

MEGATRON 50 R$ 205,00 R$ 10.250,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:17:19

FIO FLEXIVEL CORFIO 50 R$ 300,00 R$ 15.000,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:11

MEGATRON MEGATRON 50 R$ 800,00 R$ 40.000,00 Sim

0031 - TUBO DE ESGOTO 50
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

10/05/2022 -
14:06:45

PLASTILI PLASTILI 100 R$ 95,20 R$ 9.520,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:18:51

VARA COM 2
POLOS 6M

TIGRE 100 R$ 75,00 R$ 7.500,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:11

PLASTILIT PLASTILIT 100 R$ 500,00 R$ 50.000,00 Sim

0032 - TUBO DE ESGOTO 100MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

10/05/2022 -
14:07:02

PLASTILI PLASTILI 100 R$ 156,00 R$ 15.600,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:20:25

PVC C/P POL 9M MAIS PVC 100 R$ 125,00 R$ 12.500,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:11

PLASTILIT PLASTILIT 100 R$ 500,00 R$ 50.000,00 Sim

0033 - TUBO DE ESGOTO 150MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

10/05/2022 -
14:07:20

PLASTILI PLASTILI 50 R$ 372,00 R$ 18.600,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:22:11

PVC C/P 2 POL 6
M

MAIS PVC 50 R$ 320,00 R$ 16.000,00 Sim

0034 - JOELHO PARA ESGOTO 50
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

10/05/2022 -
14:07:35

PLASTILI PLASTILI 200 R$ 4,86 R$ 972,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
16:07:26

MATERIAL
HIDRAULICO

KRONA 200 R$ 3,40 R$ 680,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:23:37

PVC JOELHO
ESGOTO

TIGRE 200 R$ 10,00 R$ 2.000,00 Sim

0035 - JOELHO DE ESGOTO DE 100MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

10/05/2022 -
14:07:52

PLASTILI PLASTILI 500 R$ 13,68 R$ 6.840,00 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
16:08:21

MATERIAL
HIDRAULICO

KRONA 500 R$ 8,95 R$ 4.475,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:24:36

PVC JOELHO
ESGOTO

TIGRE 500 R$ 20,00 R$ 10.000,00 Sim

0036 - JOELHO DE ESGOTO DE 150MM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

10/05/2022 -
14:08:11

PLASTILI PLASTILI 200 R$ 67,98 R$ 13.596,00 Sim
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JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
16:09:22

MATERIAL
HIDRAULICO

PLASTILIT 200 R$ 58,00 R$ 11.600,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:25:34

PVC JOELHO
ESGOTO

TIGRE 200 R$ 35,00 R$ 7.000,00 Sim

0037 - SIFÃO -APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
16:10:09

MATERIAL
HIDRAULICO

HERC 200 R$ 6,95 R$ 1.390,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:27:10

LAVATORIO E
PIA

SOSEU 200 R$ 12,00 R$ 2.400,00 Sim

0038 - FITA ISOLANTE 3M 19 X 20M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

POXI COMERCIO E
REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

25.191.399/0002-
47

10/05/2022 -
14:08:29

ADELBRAS ADELBRAS 50 R$ 16,65 R$ 832,50 Sim

JARA DISTRIBUIDORA
DE BEBIDAS EIRELI

15.375.578/0001-
08

14/05/2022 -
16:11:03

MATERIAL
HIDRAULICO

3M 50 R$ 37,50 R$ 1.875,00 Sim

ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

03.578.847/0001-
46

14/05/2022 -
17:29:30

FITA ISOLANTE 3M 50 R$ 6,00 R$ 300,00 Sim

Gpa Gerenciamento e
Projetos Ltda

11.175.931/0001-
47

16/05/2022 -
09:47:11

MEGATRON MEGATRON 50 R$ 50,00 R$ 2.500,00 Sim

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

Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda 11.175.931/0001-47 90 dias

SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA 32.652.872/0001-20 90 dias

JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI 15.375.578/0001-08 90 dias

EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA 37.278.673/0001-18 90 dias

ROSA DE SOUSA NOGUEIRA 03.578.847/0001-46 90 dias

POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI 25.191.399/0002-47 90 dias

Lances Enviados
0002 - AREIA, TIPO: LAVADA, GRANULOMETRIA: FINA
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 15:32:32 68,50 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0003 - SEIXO ROLADO, MATERIAL: PEDRA, TAMANHO: 19 A 30 MM, APLICAÇÃO: CONCRETO
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 15:33:45 250,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0005 - TELHA AMIANTO, TELHA - CIMENTO AMIANTO( 6MM 3,66 METRO)
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 16:39:34 38,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0006 - ARGAMASSA AC-I (OU AC1), SACO COM 20 KG. ARGAMASSA AC-I COMUMENTE UTILIZADA PARA O
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS E PISOS CERÂMICOS EM AMBIENTES INTERNOS.
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2022 - 16:41:20 32,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0007 - LIXA, MATERIAL: PAPEL, TIPO: LIXA MASSA, APRESENTAÇÃO: FOLHA, TIPO GRÃO: 120, APLICAÇÃO: PAREDE
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 14:05:35 2,16 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

14/05/2022 - 15:35:46 1,40 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 16:43:12 2,50 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:45:29 1,30 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:45:53 1,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 10:47:31 1,10 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:47:45 1,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0008 - ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA POLIÉSTER, ALTURA 5 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO
RESISTENTE
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 15:36:40 5,80 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 16:44:42 25,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:45:35 5,70 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:46:03 5,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 10:47:42 5,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:47:50 5,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 10:49:40 5,30 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:49:56 5,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 10:50:29 5,10 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:50:35 5,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 10:50:50 4,90 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:50:59 4,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0009 - MASSA CORRIDA, EM PVA PARA ALVENARIA (LATÃO COM 18 LITROS/25 KG), COR BRANCA, COMPOSTA DE
ÁGUA, RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, CARGAS MINERAIS INERTES,
GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 16:46:40 160,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

15/05/2022 - 14:58:06 193,12 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU.
19/05/2022 13:39:33

0010 - FITA ADESIVA MATERIAL: CREPE , TIPO: ADESIVA , LARGURA: 18 MM
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 14:05:54 8,88 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

14/05/2022 - 16:49:28 20,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:45:58 8,78 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 10:46:45 8,68 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

16/05/2022 - 10:47:47 8,58 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:48:32 8,48 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

16/05/2022 - 10:49:31 8,38 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:49:59 8,28 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

16/05/2022 - 10:50:24 8,18 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:50:44 8,08 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

16/05/2022 - 10:51:36 7,98 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:52:06 7,88 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52
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16/05/2022 - 10:53:38 7,78 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:53:57 7,68 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

16/05/2022 - 10:54:39 7,58 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:54:55 7,48 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

16/05/2022 - 10:56:25 7,38 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 10:56:47 7,28 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

16/05/2022 - 10:58:37 7,18 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0011 - TINTA ESMALTE, 3,6 L,SUPERFÍCIE APLICAÇÃO: METAL, MADEIRA E ALVENARIA, TIPO ACABAMENTO:
SINTÉTICO, COR: BRANCO NEVE, MÉTODO APLICAÇÃO: ROLO,PINCEL E PISTOLA
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 15:38:38 115,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 16:51:46 85,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:05:16 84,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:05:49 84,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 11:06:42 83,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:07:14 83,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:08:14 82,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:10:06 80,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:10:52 79,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:11:19 79,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:11:35 79,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:11:43 79,60 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:12:07 79,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:12:22 79,40 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:12:39 79,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:13:05 79,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:13:12 79,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:13:23 79,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:13:36 78,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:13:55 78,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:14:07 77,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:14:47 77,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:14:56 77,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:15:23 77,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:15:31 77,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:15:53 77,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:16:04 76,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:16:22 76,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:16:35 75,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:16:58 75,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:17:15 75,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:17:24 75,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:17:50 74,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:17:58 74,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:18:17 73,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:18:29 73,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:19:23 73,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:20:46 73,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 11:20:59 72,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:21:14 70,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:21:29 69,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:21:59 69,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:22:10 68,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:22:28 68,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:22:35 68,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:23:08 68,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:23:23 67,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:23:33 67,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:23:48 66,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:23:56 66,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:24:11 65,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:24:35 65,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:24:49 64,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:25:22 64,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:27:08 63,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:29:07 63,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0012 - TINTA ESMALTE SINTÉTICA, ACABAMENTO BRILHANTE,SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS/MADEIRA E
METAIS. COMPOSIÇÃO BÁSICA:BASE DE ÓLEO VEGETAL / SEMI-SECATIVO/HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS,
SECANTES ORGANO-METÁLICOS. RENDIMENTO: DE 40 A 70 M2/DEMÃO/GALÃO 3,6 LITROS.
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 16:52:48 85,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0013 - TINTA ACRÍLICA COMPONENTES: TINTA ACRÍLICA, ÁGUA, RESINA ACRÍLICA, PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO:
LÍQUIDO VISCOSO COLORIDO, COR: CINZA CHUMBO, PRAZO VALIDADE: 36, APLICAÇÃO: PISOS EM GERAL
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 15:39:47 199,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 16:53:55 85,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

15/05/2022 - 14:59:14 412,12 (proposta) 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU.
19/05/2022 13:39:33

16/05/2022 - 11:05:22 84,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:05:57 84,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:06:49 83,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:07:19 83,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:08:20 82,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:10:10 80,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:10:57 79,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:11:22 79,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:11:41 79,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:11:48 79,60 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:12:13 79,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:12:29 79,40 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:12:44 79,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:13:08 79,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:13:18 79,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:13:31 79,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:13:41 78,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:13:59 78,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:14:13 77,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:14:31 77,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:14:42 77,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:14:52 77,60 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:15:02 77,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:15:31 77,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:15:39 76,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:15:57 76,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 11:16:09 75,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:16:27 75,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:16:41 74,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:17:03 74,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:17:21 74,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:17:35 74,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:17:55 73,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:18:04 73,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:18:22 72,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:18:34 72,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:18:54 71,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:20:01 70,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:20:21 69,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:20:51 69,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:21:06 68,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:21:19 68,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:21:34 67,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:22:02 67,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:22:15 66,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:22:33 66,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:22:41 66,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:23:15 66,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:23:27 180,00 32.652.872/0001-20 - SOLVEBRAZ
INDUSTRIA DE TINTAS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU.
19/05/2022 13:39:33

16/05/2022 - 11:23:29 65,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:23:38 65,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:23:53 64,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:24:03 64,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:24:17 63,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:24:44 63,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:26:10 62,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:26:21 60,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0014 - CORANTE TINTA, TIPO USO: TINTA LÁTEX,PVA,ACRÍLICA,BASE ÁGUA,ARGAMASSA,CERA, COR: AZUL, ASPECTO
FÍSICO: BISNAGA 50G
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 15:43:19 5,65 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0015 - LÂMPADA A60 BULBO LED 9W 6500K. FLUXO LUMINOSO: 803 LM. POTÊNCIA: 9 W. TENSÃO: 100-240 V.
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FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. CORRENTE 78 MA (127V) / 42 MA (220V). DIMENSÕES DA LÂMPADA: 60 MM (D) X 112 MM (A).
ÍNDICE DE PROTEÇÃO: IP 20. TEMPERATURA DE COR: FRIA 6.500
Data Valor CNPJ Situação

13/05/2022 - 16:23:26 42,50 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

14/05/2022 - 15:44:28 10,50 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 16:56:20 18,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:09 20,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

16/05/2022 - 11:01:52 10,35 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:02:45 10,45 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:02:49 10,25 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:02:53 10,10 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:03:07 10,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:03:10 9,90 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:03:59 9,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:04:02 9,47 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:04:30 9,37 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:04:33 9,17 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:05:25 9,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 11:05:29 8,88 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:05:32 9,07 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:06:07 8,78 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:06:11 8,68 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:06:27 8,58 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:06:59 8,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:07:02 8,49 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:07:25 8,30 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:08:47 8,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:10:15 8,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:10:34 7,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:11:27 7,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:11:46 7,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:11:54 7,60 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:12:19 7,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:12:34 7,40 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:12:53 7,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:13:13 7,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:13:24 7,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:13:36 7,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:13:46 6,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:14:06 6,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:14:20 6,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:14:36 6,30 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:14:49 6,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:14:58 6,10 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:15:09 6,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:15:16 5,90 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:15:30 6,09 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

16/05/2022 - 11:15:44 5,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:16:02 5,70 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:16:17 5,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:16:33 5,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:16:47 5,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:17:07 5,30 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 11:17:27 5,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:17:41 5,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:18:00 4,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:18:08 4,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:18:27 4,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:18:38 4,60 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:19:01 4,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:20:21 4,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:20:28 3,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:20:58 3,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:21:11 3,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:21:37 3,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:21:53 3,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:22:40 3,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:22:46 3,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:23:20 3,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:23:35 2,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0016 - FIO ELÉTRICO, TIPO FLEXÍVEL/ PARALELO, BITOLA 2,5 MM, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL
ISOLAMENTO PVC, ANTI- CHAMA, ROLO COM 100 METROS
Data Valor CNPJ Situação
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13/05/2022 - 16:23:26 2.820,00 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

14/05/2022 - 16:03:26 439,50 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 16:58:25 600,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:09 300,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

16/05/2022 - 11:01:55 563,50 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:03:32 290,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:05:46 289,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:06:12 289,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:07:12 288,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:07:31 288,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:08:58 287,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:10:25 287,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:10:40 286,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:11:31 286,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:11:53 286,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:12:01 286,60 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:12:25 286,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:12:42 285,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:12:59 284,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:13:42 284,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:13:55 283,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:14:17 283,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:14:26 282,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:15:05 282,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:15:18 282,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:15:37 282,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:15:51 281,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:16:07 281,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:16:24 280,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:16:39 280,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:16:54 280,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:17:12 280,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:17:34 279,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:17:47 279,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 11:18:06 278,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:18:16 278,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:18:35 277,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:18:46 277,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:19:08 276,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:20:26 275,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:20:35 274,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:21:03 274,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:21:17 273,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:21:47 273,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:21:59 272,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:22:13 272,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:22:23 271,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:22:44 271,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:22:52 270,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:23:26 270,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:23:41 269,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 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 24/08/2022 às 11:29:47.
Código verificador: 343415

Página 30 de 85

16/05/2022 - 11:24:12 269,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:24:25 268,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:25:02 268,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:25:44 267,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0017 - TOMADA 10A - TOMADA, TIPO SOBREPOR (PARA CAIXA DE ELETRODUTO), 10A, 250V, DUPLA, 2P+T, PADRÃO
BRASILEIRO
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 15:49:51 17,50 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 16:59:41 25,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:09 50,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

16/05/2022 - 11:03:40 17,40 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:05:52 17,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:06:17 17,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:07:22 17,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:07:35 17,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:09:05 16,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:10:30 16,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:10:46 16,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:11:36 16,60 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:11:59 16,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:12:08 16,40 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:12:30 16,30 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:12:53 16,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:13:05 16,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:13:48 16,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:14:00 15,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:14:15 16,09 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

16/05/2022 - 11:14:23 15,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:14:32 15,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:15:11 15,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:15:24 15,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:15:42 15,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:15:56 14,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:16:12 14,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 11:16:29 13,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:16:50 13,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:17:01 13,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:17:18 13,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:17:40 13,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:17:51 13,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:18:11 12,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:18:20 12,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:18:41 12,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:18:52 12,60 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:19:14 12,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:20:31 12,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:20:39 11,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:21:07 11,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:21:22 11,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:21:50 11,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:22:04 11,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:22:20 11,30 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:22:29 11,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:23:49 11,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:24:05 10,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:24:23 10,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:24:30 10,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:25:09 10,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:26:54 9,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0018 - TOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO MACHO, COR CORPO BRANCA, CORRENTE NOMINAL 20 A, TENSÃO NOMINAL
250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRENSA CABO PLÁSTICO, NORMAS TÉCNICAS
ABNT 14136, MATERIAL PVC
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 17:00:50 6,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:09 50,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

0019 - LAJOTA, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: REVESTIMENTO PAREDE, COR: BRANCA, MINIMO COMPRIMENTO:
20 CM, LARGURA: 20 CM, ESPESSURA: 0,5 CM
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 17:02:12 45,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0020 - LAJOTA, MATERIAL: CERÂMICA, APLICAÇÃO: PISO, COR: BRANCA, COMPRIMENTO: 33 CM, LARGURA: 33 CM,
TIPO: PEI 4, CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: ANTI-DERRAPANTE
Data Valor CNPJ Situação
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14/05/2022 - 17:03:15 49,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0021 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 15:51:56 38,50 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:05:23 32,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:39:56 31,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:41:41 31,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:42:10 30,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:42:35 30,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:43:23 29,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:43:53 29,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:44:19 28,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:45:06 28,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:45:18 27,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:46:13 27,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:47:15 26,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:47:46 26,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:48:29 25,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:48:55 25,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:49:59 24,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:51:05 24,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:51:30 23,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:51:55 20,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:53:05 19,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:54:27 19,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:54:55 18,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:56:48 15,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:57:13 14,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:57:25 14,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:58:16 13,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:58:44 13,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:59:32 12,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:00:56 12,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:01:11 11,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:01:23 11,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 12:02:20 10,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:03:05 10,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0022 - VASO SANITÁRIO MATERIAL: LOUÇA , COR: BRANCA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ABERTURA FRONTAL ,
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 17:06:51 400,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0023 - PINCEL TIPO TRINCHA PARA PINTURA DE PAREDES, TAMANHO 3 POLEGADAS
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 15:53:11 10,90 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:08:26 14,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:38:32 10,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:40:02 9,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:40:59 9,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:41:14 8,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:41:45 8,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:42:17 7,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:42:39 7,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:43:28 6,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:44:00 6,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:44:25 5,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:45:12 5,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:45:57 4,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:46:20 4,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:47:25 3,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:48:04 3,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:48:41 3,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:49:03 3,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:50:10 3,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:51:10 3,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:51:37 2,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:52:01 2,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:53:16 2,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:54:32 2,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:55:07 1,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0024 - REJUNTE PARA PISOS COR BEGE, SACO COM 1 KG
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 15:54:14 6,75 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:09:56 15,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 11:38:37 6,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:40:12 6,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:41:03 6,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:41:20 5,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:41:52 5,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:42:33 4,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:42:49 4,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:43:34 3,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:45:20 3,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:46:06 3,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:46:24 3,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:47:34 2,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:48:09 2,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:48:48 2,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:49:13 2,30 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:50:19 2,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:51:17 2,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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0025 - LÂMPADA DE LED DE 18 W
Data Valor CNPJ Situação

13/05/2022 - 16:23:26 135,00 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

14/05/2022 - 15:55:29 28,95 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:11:35 25,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:09 30,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

16/05/2022 - 11:34:24 26,26 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:40:18 24,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:41:06 24,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:41:27 24,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:42:03 24,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:42:38 23,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:42:53 23,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:43:39 22,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:44:23 22,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:44:31 21,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:45:24 21,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:46:19 20,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:46:31 20,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:47:41 19,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:48:14 19,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:48:59 19,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:49:17 19,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:50:25 19,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:51:24 19,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:51:51 18,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:52:07 18,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:53:29 17,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:54:38 15,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:55:17 14,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:56:56 14,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:57:28 13,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:58:18 13,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:59:44 12,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:01:00 12,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 12:01:24 11,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:01:45 11,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:03:27 10,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:03:47 10,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0026 - LÂMPADA DE LED 20 W
Data Valor CNPJ Situação

13/05/2022 - 16:23:26 135,00 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

14/05/2022 - 15:56:21 29,90 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:12:28 22,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:10 30,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

16/05/2022 - 11:34:25 26,26 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:40:24 21,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:41:13 21,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:41:34 20,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:42:07 20,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:42:45 19,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:42:58 19,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:43:44 18,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:44:29 18,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:44:37 17,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:45:31 17,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:46:26 16,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:46:37 16,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:47:48 15,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:48:23 15,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:49:11 14,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:49:21 14,70 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:50:34 14,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:51:29 14,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:51:59 13,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:52:10 13,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:53:43 12,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:54:52 10,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:55:36 9,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:57:02 9,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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0027 - LÂMPADA DE LED 12 W
Data Valor CNPJ Situação

13/05/2022 - 16:23:26 65,00 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

14/05/2022 - 15:57:32 14,95 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:14:11 18,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:10 30,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

16/05/2022 - 11:34:27 14,78 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:38:48 14,60 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:38:51 14,38 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:39:17 14,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:39:20 13,95 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:39:32 13,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:39:36 13,53 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:39:48 13,40 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:39:53 13,14 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:40:08 13,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:40:12 12,86 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido
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16/05/2022 - 11:40:27 12,70 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:40:30 12,56 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:40:38 12,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:40:45 12,46 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:40:49 12,29 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:41:16 12,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:41:41 11,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:42:11 11,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:42:52 10,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:43:02 10,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:43:51 9,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:44:36 9,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:44:44 8,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:45:37 8,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:46:38 7,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:46:52 7,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:47:57 6,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:48:29 6,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:49:22 6,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:49:40 6,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:50:44 6,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:51:33 6,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:52:13 5,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:52:24 5,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:53:52 5,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:54:59 5,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0028 - CABO PARALELO 2X1,50
Data Valor CNPJ Situação

13/05/2022 - 16:23:26 1.780,00 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

14/05/2022 - 15:58:44 299,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:15:26 600,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:10 300,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

16/05/2022 - 11:34:26 355,36 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:39:02 298,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:40:47 297,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:41:21 297,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:41:48 296,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:42:19 296,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:42:59 295,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:43:08 295,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:43:58 294,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:44:42 294,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:44:53 293,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:45:42 293,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:46:49 292,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:47:00 292,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:48:08 291,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:48:34 291,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:49:30 290,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:49:46 290,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:50:50 289,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:51:38 289,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 11:52:29 288,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:52:48 285,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:54:00 284,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:55:04 280,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:55:47 279,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:57:07 279,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:57:44 278,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:58:06 275,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:58:25 274,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:58:52 274,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:59:53 273,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:01:06 273,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:01:37 272,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:01:55 270,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:02:46 269,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:03:14 269,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:03:47 268,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 12:04:03 268,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:04:11 267,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:04:16 267,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:04:28 266,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:04:32 266,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:04:56 265,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:05:01 265,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:05:21 264,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:05:28 264,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:06:19 263,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:06:29 263,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:06:52 262,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:07:02 262,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:07:18 261,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:07:29 261,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:07:48 260,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:07:59 260,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 12:08:16 259,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:08:23 259,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:08:31 258,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:08:46 258,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:09:03 257,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:09:16 257,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:09:28 256,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:09:48 256,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:09:59 255,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:10:11 255,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:10:19 254,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:10:36 254,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:10:49 253,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:11:19 253,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:11:29 252,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:11:47 252,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:11:59 251,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 12:12:14 251,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:12:23 250,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:12:31 250,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:12:57 249,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:13:16 249,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:13:37 248,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:13:43 248,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:14:06 247,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:14:22 247,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:14:50 246,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:15:15 246,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:15:40 245,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:15:57 245,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:16:17 244,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:16:28 244,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:16:49 243,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:18:33 240,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 12:18:40 239,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:19:58 239,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:20:13 238,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:20:23 238,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:20:47 237,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:22:40 235,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:22:48 234,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:22:54 234,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:23:21 233,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:25:07 233,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:25:20 231,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:25:33 231,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:25:50 230,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:26:15 230,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:26:25 229,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:26:42 229,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:27:09 228,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 12:27:20 228,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:27:36 227,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:27:50 227,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:28:01 226,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:28:06 226,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:28:20 225,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:29:00 225,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:29:09 224,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:30:10 224,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:30:27 223,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:31:05 223,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:31:16 222,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:32:04 222,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:32:17 221,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:32:31 221,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:32:41 220,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:32:56 220,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 12:33:08 219,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:33:23 219,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:33:38 218,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:33:49 218,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:33:58 217,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:34:23 217,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:34:34 216,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:34:56 216,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:35:11 215,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:35:31 215,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:35:48 214,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:36:41 214,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:37:09 213,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:37:32 213,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:37:44 212,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:38:11 212,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:38:21 211,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 12:38:36 211,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:38:46 210,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:39:01 210,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:39:13 209,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:39:24 209,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:39:37 208,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:39:48 208,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:40:12 207,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:40:21 207,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:40:37 206,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:40:59 206,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:41:23 205,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:41:36 203,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:41:48 202,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:42:01 202,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:42:13 201,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:42:22 201,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 12:42:32 200,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:42:41 200,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:42:51 199,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:43:25 199,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:43:38 198,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:44:23 197,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:44:37 196,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:44:54 190,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:46:05 189,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:46:20 189,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:47:41 188,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:48:24 185,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:48:44 184,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:50:32 180,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:50:46 179,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:51:35 170,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:51:58 169,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 12:52:48 160,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:53:39 159,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0029 - CABO FLEXÍVEL 4,00MM 750V
Data Valor CNPJ Situação

13/05/2022 - 16:23:26 2.120,00 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

14/05/2022 - 16:05:07 399,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:16:25 800,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:10 600,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

16/05/2022 - 11:34:26 423,36 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:39:07 398,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:40:56 397,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:41:26 397,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:41:55 396,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:42:24 396,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:43:07 395,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:43:13 395,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:44:04 394,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:44:51 394,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 11:44:59 393,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:45:52 393,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:46:58 392,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:47:24 392,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:48:15 391,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:48:39 391,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:49:38 390,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:49:54 390,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:50:56 389,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:51:42 389,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:52:44 388,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:52:52 385,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:54:13 384,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:55:10 384,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:55:59 383,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:57:13 383,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:57:54 382,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 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 24/08/2022 às 11:29:47.
Código verificador: 343415

Página 58 de 85

16/05/2022 - 11:58:09 380,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:58:34 379,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:59:01 379,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:59:59 378,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:01:10 378,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:01:45 377,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:01:59 375,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:02:55 374,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:03:19 374,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:03:54 373,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:04:07 373,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:04:35 372,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:04:50 372,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:05:02 371,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:05:17 370,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:05:47 369,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:06:01 369,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 12:06:31 368,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:06:47 368,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:07:04 367,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:07:22 367,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:07:40 366,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:07:53 366,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:08:05 365,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:08:18 365,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:08:38 364,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:08:53 364,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:09:10 363,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:09:22 363,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:09:37 362,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:10:04 362,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:10:25 361,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:10:40 361,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:10:58 360,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 12:11:24 360,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:11:41 359,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:11:52 359,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:12:07 358,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:12:18 358,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:12:40 357,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:12:50 357,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:13:05 356,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:13:21 356,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:13:48 355,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:14:00 355,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:14:12 354,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:14:26 354,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:14:56 353,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:15:23 353,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:15:49 352,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:16:01 352,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 12:16:32 351,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:18:28 350,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:18:34 349,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:20:06 349,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:20:22 348,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:20:27 348,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:21:01 347,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:22:44 345,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:23:00 344,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:24:55 340,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:25:05 339,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:25:39 339,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:26:02 338,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:26:19 338,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:26:31 337,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:26:46 337,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:27:17 336,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 12:27:25 336,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:27:44 335,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:27:56 335,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:28:08 334,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:28:52 334,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:29:01 333,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:30:20 333,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:30:33 332,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:31:09 332,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:31:22 331,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:32:08 330,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:32:24 329,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:32:37 329,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:32:48 328,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:33:01 328,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:33:18 327,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:33:32 327,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 12:33:46 326,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:33:53 326,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:34:05 325,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:34:28 325,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:34:40 324,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:35:01 324,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:35:18 323,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:35:38 323,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:35:58 322,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:36:46 322,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:37:16 321,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:37:27 320,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:38:01 319,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:38:16 319,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:38:28 318,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:38:44 318,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:38:52 317,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 12:39:04 317,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:39:21 316,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:39:30 316,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:39:47 315,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:39:53 315,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:40:21 314,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:40:25 314,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:40:42 313,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:41:05 313,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:41:34 312,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:41:40 310,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:41:56 309,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:42:06 309,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:42:22 308,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:42:44 308,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:42:56 307,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:43:33 307,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 12:43:44 306,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:44:30 305,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:44:44 304,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:45:02 300,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:45:13 299,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:46:27 299,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:46:41 299,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:48:18 295,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:49:00 294,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:50:35 290,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:50:59 289,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:51:40 280,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:52:16 279,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:52:55 270,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:53:47 269,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0030 - CABO FLEXÍVEL 1,50MM 750V
Data Valor CNPJ Situação

13/05/2022 - 16:23:26 830,00 (proposta) 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

14/05/2022 - 16:06:09 205,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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14/05/2022 - 17:17:19 300,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:11 800,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

16/05/2022 - 11:34:27 204,73 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:39:25 204,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:39:28 203,83 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:39:42 203,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:39:45 202,67 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:40:02 202,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:40:05 201,88 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:40:14 201,70 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:40:20 201,60 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:40:38 200,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:40:42 199,69 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:40:52 199,50 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:40:55 199,31 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:41:04 199,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 11:41:11 198,90 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:41:33 198,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:41:36 197,78 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:42:04 197,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:42:07 197,35 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:42:28 197,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:42:31 196,67 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:43:15 196,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:43:18 196,34 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:43:22 196,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:43:25 195,83 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:44:11 195,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:44:15 195,57 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:44:56 195,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:45:00 194,73 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:45:06 194,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:45:09 194,33 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:45:34 194,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:45:38 193,94 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:45:58 193,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:46:02 192,77 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido
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16/05/2022 - 11:46:47 192,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:46:52 191,82 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:47:06 191,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:47:09 191,37 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:47:31 191,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:47:35 190,81 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:48:22 190,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:48:26 190,44 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:48:45 190,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:48:49 189,82 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:49:31 189,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:49:34 188,69 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:49:50 188,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:49:53 188,21 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:49:58 188,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:50:03 187,84 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:51:03 187,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:51:08 187,39 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:51:22 187,20 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:51:25 186,88 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido
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16/05/2022 - 11:51:46 186,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:51:51 185,85 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:52:18 185,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:52:22 184,85 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:52:40 180,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:52:44 179,89 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:52:52 179,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:52:55 179,45 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:53:04 179,20 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:53:07 178,87 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:54:22 178,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:54:25 178,58 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:54:40 178,40 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:54:44 178,28 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:55:15 178,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:55:18 177,90 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:56:08 177,80 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:56:11 177,66 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:56:32 177,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:56:35 177,29 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:57:01 177,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:57:04 176,89 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido
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16/05/2022 - 11:57:20 176,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:57:23 175,86 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:58:00 175,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:58:03 175,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:58:03 174,69 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:58:28 170,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:58:31 169,78 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:58:41 169,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 11:58:44 169,44 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 11:59:06 169,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 11:59:10 168,69 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 12:00:08 168,50 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:00:11 168,19 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 12:00:26 168,00 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:00:29 167,73 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 12:00:47 167,60 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:00:50 167,29 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 12:01:00 167,10 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:01:03 166,82 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 12:01:15 166,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:01:18 165,72 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido
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16/05/2022 - 12:01:30 164,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:01:33 165,26 37.278.673/0001-18 - EREMASTER
DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS LTDA

Válido

16/05/2022 - 12:01:58 163,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:02:04 160,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:03:13 159,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:03:24 159,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:04:04 158,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:04:11 158,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:04:42 157,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:04:56 157,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:05:09 156,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:05:21 156,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:05:59 155,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:06:08 155,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:06:43 154,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:06:54 154,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:07:12 153,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 12:07:34 153,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:07:57 152,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:08:10 152,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:08:22 151,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:08:28 151,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:08:44 150,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:08:58 150,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:09:17 149,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:09:30 149,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:09:47 148,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:10:16 148,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:10:31 147,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:10:45 147,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:11:08 146,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:11:28 146,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:11:46 145,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:11:56 145,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 12:12:12 144,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:12:26 144,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:12:48 143,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:12:57 143,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:13:12 142,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:13:26 142,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:13:56 141,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:14:04 141,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:14:20 140,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:14:32 140,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:15:01 139,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:15:28 139,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:15:54 138,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:16:06 138,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:16:40 137,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:18:31 137,80 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:18:48 137,70 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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16/05/2022 - 12:20:15 137,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:20:30 136,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:22:25 135,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:22:32 134,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:22:49 134,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:23:10 133,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:25:04 133,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:25:10 132,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:25:43 132,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:26:10 131,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:26:23 131,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:26:38 130,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:26:51 130,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:27:30 129,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:28:01 129,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 12:28:12 128,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

16/05/2022 - 12:28:32 128,00 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20
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16/05/2022 - 12:28:46 127,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

0031 - TUBO DE ESGOTO 50
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 14:06:45 95,20 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

14/05/2022 - 17:18:51 75,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:11 500,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

0032 - TUBO DE ESGOTO 100MM
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 14:07:02 156,00 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

14/05/2022 - 17:20:25 125,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:11 500,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

0033 - TUBO DE ESGOTO 150MM
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 14:07:20 372,00 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52
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14/05/2022 - 17:22:11 320,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0034 - JOELHO PARA ESGOTO 50
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 14:07:35 4,86 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

14/05/2022 - 16:07:26 3,40 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:23:37 10,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0035 - JOELHO DE ESGOTO DE 100MM
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 14:07:52 13,68 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

14/05/2022 - 16:08:21 8,95 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:24:36 20,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0036 - JOELHO DE ESGOTO DE 150MM
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 14:08:11 67,98 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

14/05/2022 - 16:09:22 58,00 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:25:34 35,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 13:02:37 34,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido
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0037 - SIFÃO -APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA
Data Valor CNPJ Situação

14/05/2022 - 16:10:09 6,95 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:27:10 12,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

0038 - FITA ISOLANTE 3M 19 X 20M
Data Valor CNPJ Situação

10/05/2022 - 14:08:29 16,65 (proposta) 25.191.399/0002-47 - POXI
COMERCIO E REPRESENTACOES
HIDRAULICAS EIRELI

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE
SENA), deixando de apresentar SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES
GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU. 19/05/2022
13:39:52

14/05/2022 - 16:11:03 37,50 (proposta) 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

14/05/2022 - 17:29:30 6,00 (proposta) 03.578.847/0001-46 - ROSA DE
SOUSA NOGUEIRA

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de
seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder
Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. NÃO APRESENTOU. 18/05/2022 17:05:20

16/05/2022 - 09:47:11 50,00 (proposta) 11.175.931/0001-47 - Gpa
Gerenciamento e Projetos Ltda

Cancelado - Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os
participantes deverão encaminhar os documentos constante no subitem
9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n°
8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável
pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante NÃO APRESENTOU;
apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de
Funcionamento com data de 2019, ambos VENCIDOS. 19/05/2022
13:41:18

16/05/2022 - 13:02:43 5,90 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0002 16/05/2022 - 15:46:35 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA.pdf

0005 16/05/2022 - 15:52:25 03.578.847/0001-46 - ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Planilha.pdf

0002 19/05/2022 - 17:41:46 15.375.578/0001-08 - JARA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI

PROPOSTA READEQUADA.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

JARA DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI

15/05/2022 - 16:57 EDIANE MENDES GOMES - - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

JARA DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI

15/05/2022 - 16:58 EDIANE MENDES GOMES - - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

JARA DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI

15/05/2022 - 23:44 EDIANE MENDES GOMES - - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

JARA DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI

15/05/2022 - 23:44 EDIANE MENDES GOMES - - - - QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

JARA DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI

15/05/2022 - 23:48 EDIANE MENDES GOMES - - - - DECLARAÇÕES

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985795&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=985801&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=991786&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5567271&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5567271&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5567274&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5567274&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5568435&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5568435&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5568435&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5568437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5568437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5568437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5568437&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5568441&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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JARA DISTRIBUIDORA DE
BEBIDAS EIRELI

16/05/2022 - 08:50 EDIANE MENDES GOMES - - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

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

27/05/2022 - 15:26 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

16/05/2022 - 10:00:30 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes!

16/05/2022 - 10:00:43 Pregoeiro Vamor dá início ao certame.

16/05/2022 - 10:01:04 Pregoeiro Vamos

16/05/2022 - 10:11:51 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

16/05/2022 - 10:23:32 Sistema O item 0001 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 10:23:32 Sistema O item 0004 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 10:23:32 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

16/05/2022 - 10:23:32 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.

16/05/2022 - 10:23:32 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

16/05/2022 - 10:23:32 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.

16/05/2022 - 10:37:30 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 10:37:30 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 10:37:31 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 10:37:31 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 10:37:32 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 10:37:32 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 10:37:33 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 10:37:33 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 10:37:34 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 10:37:34 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 10:37:36 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 10:37:36 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 10:37:36 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 10:37:36 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 10:37:38 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 10:37:38 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 10:47:30 Sistema O item 0002 foi encerrado.

16/05/2022 - 10:47:33 Sistema O item 0003 foi encerrado.

16/05/2022 - 10:47:33 Sistema O item 0005 foi encerrado.

16/05/2022 - 10:47:33 Sistema O item 0006 foi encerrado.

16/05/2022 - 10:47:36 Sistema O item 0009 foi encerrado.

16/05/2022 - 10:49:46 Sistema O item 0007 foi encerrado.

16/05/2022 - 10:53:01 Sistema O item 0008 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:00:40 Sistema O item 0010 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:01:47 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:01:47 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:01:48 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:01:48 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:01:48 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:01:48 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:01:49 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:01:49 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=5569756&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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16/05/2022 - 11:01:51 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:01:51 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:01:52 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:01:52 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:01:53 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:01:53 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:01:54 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:01:54 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:01:55 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:01:55 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:01:56 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:01:56 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:11:48 Sistema O item 0012 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:11:51 Sistema O item 0014 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:11:54 Sistema O item 0018 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:11:57 Sistema O item 0019 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:11:57 Sistema O item 0020 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:25:37 Sistema O item 0015 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:27:44 Sistema O item 0016 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:28:23 Sistema O item 0013 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:28:56 Sistema O item 0017 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:31:09 Sistema O item 0011 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:34:19 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:34:19 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:34:20 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:34:20 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:34:21 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:34:21 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:34:22 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:34:22 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:34:23 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:34:23 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:34:23 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:34:23 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:34:24 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:34:24 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:34:25 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:34:25 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:34:26 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:34:26 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:34:26 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 11:34:26 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 11:44:21 Sistema O item 0022 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:53:18 Sistema O item 0024 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:57:01 Sistema O item 0027 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:57:07 Sistema O item 0023 foi encerrado.

16/05/2022 - 11:59:04 Sistema O item 0026 foi encerrado.

16/05/2022 - 12:05:06 Sistema O item 0021 foi encerrado.

16/05/2022 - 12:05:48 Sistema O item 0025 foi encerrado.

16/05/2022 - 12:30:46 Sistema O item 0030 foi encerrado.

16/05/2022 - 12:52:59 Pregoeiro Senhores licitantes o processo ficará suspenso e retornará em 16/05/2022 as 15:00horas

16/05/2022 - 12:53:42 Pregoeiro Senhores LICITANTES, favor desconsiderar a mensagem anterior!

16/05/2022 - 12:55:40 Sistema O item 0028 foi encerrado.

16/05/2022 - 12:55:49 Sistema O item 0029 foi encerrado.

16/05/2022 - 12:57:13 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 12:57:13 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 12:57:15 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.
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16/05/2022 - 12:57:15 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 12:57:17 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 12:57:17 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 12:57:20 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 12:57:20 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 12:57:21 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 12:57:21 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 12:57:23 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 12:57:23 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 12:57:24 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 12:57:24 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 12:57:26 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

16/05/2022 - 12:57:26 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/05/2022 - 13:07:13 Sistema O item 0031 foi encerrado.

16/05/2022 - 13:07:16 Sistema O item 0032 foi encerrado.

16/05/2022 - 13:07:19 Sistema O item 0033 foi encerrado.

16/05/2022 - 13:07:22 Sistema O item 0034 foi encerrado.

16/05/2022 - 13:07:22 Sistema O item 0035 foi encerrado.

16/05/2022 - 13:07:25 Sistema O item 0036 foi encerrado.

16/05/2022 - 13:07:25 Sistema O item 0037 foi encerrado.

16/05/2022 - 13:07:28 Sistema O item 0038 foi encerrado.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0002 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 68,50.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0003 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 250,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0005 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 38,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0006 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 32,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0007 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 1,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0008 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 4,80.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0009 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 160,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0010 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 7,18.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0011 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 63,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0012 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 85,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0013 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 60,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0014 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 5,65.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0015 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 2,90.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0016 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 267,90.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0017 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 9,90.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0018 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 6,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0019 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 45,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0020 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 49,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0021 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 10,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0022 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 400,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0023 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 1,90.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0024 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 2,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0025 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 10,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0026 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 9,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0027 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 5,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0028 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 159,90.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0029 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 269,90.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0030 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 127,90.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0031 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 75,00.
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16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0032 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 125,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0033 teve como arrematante ROSA DE SOUSA NOGUEIRA - EPP/SS com lance de R$ 320,00.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0034 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 3,40.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0035 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 8,95.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0036 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 34,90.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0037 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 6,95.

16/05/2022 - 13:12:54 Sistema O item 0038 teve como arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - Ltda/Eireli com lance de
R$ 5,90.

16/05/2022 - 13:12:55 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

16/05/2022 - 13:14:10 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/05/2022 às 15:14.

16/05/2022 - 13:15:33 F. JARA DISTRIBUIDOR... Negociação Item 0034: Senhor pregoeiro essa é a nossa melhor oferta para todos os itens vencedores

16/05/2022 - 14:57:00 F. ROSA DE SOUSA
NOGUEIRA

Documentação Item 0011: Boa Tarde, Caro pregoeiro, nosso valor é esse nos itens vencidos está no nosso
melhor preço.

16/05/2022 - 15:22:22 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:23 do dia 16/05/2022.

16/05/2022 - 15:22:22 Sistema Motivo: De acordo o que pede o Item 7. subitem 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar,
digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Obs: Apenas anexar
uma só porposta completa no seu primeiro item vencido.

16/05/2022 - 15:22:50 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:23 do dia 16/05/2022.

16/05/2022 - 15:22:50 Sistema Motivo: De acordo o que pede o Item 7. subitem 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar,
digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Obs: Apenas anexar
uma só porposta completa no seu primeiro item vencido.

16/05/2022 - 15:46:35 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

16/05/2022 - 15:52:25 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.

16/05/2022 - 17:27:01 Pregoeiro senhores licitantes a sessão ficará suspensa e retornará em 17/05/2022 as 15:00 horas.

17/05/2022 - 15:07:12 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

17/05/2022 - 15:12:02 Pregoeiro Iremos analisar a proposta readequada e habilitação das PROPOSTAS vencedoras.

17/05/2022 - 17:58:22 Pregoeiro Boa tarde Senhores licitantes, a sessão ficará suspensa e retornará em 18/05/2022 as 14:00 horas.

18/05/2022 - 14:33:40 Pregoeiro Boa tarde, senhores licitantes vamos dá continuidade ao certame.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado no processo.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema Motivo: Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) em nome da empresa licitante e também de seus
sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. NÃO APRESENTOU.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA com lance de R$
193,12.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 7,28.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com lance de R$
63,90.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0012 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com lance de R$
62,90.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda com lance de R$ 50,00.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com lance de R$
10,90.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0022 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com lance de R$
2,20.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com lance de R$
10,90.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com lance de R$
9,90.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI com lance de R$
5,40.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 95,20.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 156,00.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O fornecedor ROSA DE SOUSA NOGUEIRA foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

18/05/2022 - 17:05:20 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI
com lance de R$ 372,00.

18/05/2022 - 17:10:43 Pregoeiro senhores licitantes, o processo ficará suspenso e retornará em 19/05/2022 as 09:30.

19/05/2022 - 09:30:12 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, vamos retornar ao processo.

19/05/2022 - 13:39:33 Sistema O fornecedor SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA foi inabilitado no processo.

19/05/2022 - 13:39:33 Sistema Motivo: Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante
NÃO APRESENTOU.

19/05/2022 - 13:39:33 Sistema O fornecedor SOLVEBRAZ INDUSTRIA DE TINTAS LTDA foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro e,
por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 13:39:52 Sistema O fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI foi inabilitado no processo.

19/05/2022 - 13:39:52 Sistema Motivo: Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII), Ocorre que a licitante apresentou apenas a
certidão de UM SÓ SÓCIO (VITOR AUGUSTO MARCONDES DE SENA), deixando de apresentar
SEGUNDO SÓCIO (MOACIR SOARES GONCALVES JUNIOR) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da
empresa licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê,
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
NÃO APRESENTOU.

19/05/2022 - 13:39:52 Sistema O fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI foi inabilitado para o item
0010 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 13:39:52 Sistema O fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI foi inabilitado para o item
0031 pelo pregoeiro.

19/05/2022 - 13:39:52 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda com lance de R$ 500,00.

19/05/2022 - 13:39:52 Sistema O fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI foi inabilitado para o item
0032 pelo pregoeiro.

19/05/2022 - 13:39:52 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda com lance de R$ 500,00.

19/05/2022 - 13:39:52 Sistema O fornecedor POXI COMERCIO E REPRESENTACOES HIDRAULICAS EIRELI foi inabilitado para o item
0033 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 13:41:18 Sistema O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado no processo.

19/05/2022 - 13:41:18 Sistema Motivo: Diante exposto no item 9.4.4. deste edital que diz; Os participantes deverão encaminhar os
documentos constante no subitem 9.2.2, inciso IV, V e VII) e subitem 9.2.3, inciso I, em nome da empresa
licitante e também de seus sócios, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. A Licitante
NÃO APRESENTOU; apresentou o Balanço patrimonial com data de 2020, Alvará de Funcionamento com
data de 2019, ambos VENCIDOS.

19/05/2022 - 13:41:18 Sistema O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 13:41:18 Sistema O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 13:41:18 Sistema O fornecedor Gpa Gerenciamento e Projetos Ltda foi inabilitado para o item 0032 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

19/05/2022 - 14:06:21 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:07 do dia 19/05/2022.

19/05/2022 - 14:06:21 Sistema Motivo: De acordo o que pede o Item 7. subitem 7.2. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar,
digitalmente, a proposta atualizada em conformidade com o último lance ofertado num prazo máximo de 02
(duas) horas, por meio de campo próprio do Sistema, sob pena de desclassificação. Obs: Apenas anexar
uma só porposta completa no seu primeiro item vencido.

19/05/2022 - 15:50:45 F. JARA DISTRIBUIDOR... Documentação Item 0002: Senhor pregoeiro, estamos trabalhando na proposta consolidada. E solicito que V.
Sra nos conceda a prorrogação de prazo, pois estava com problemas de acesso de internet e agora que
consegui visualizar sua solicitação de proposta readequada.
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19/05/2022 - 16:57:34 Pregoeiro Senhor(a) licitante, estamos enfrentando o mesmo problema aqui no prefeitura, por isso não estávamos
logado e passamos despercebido sua solicitação de prorrogação de tempo para anexar a proposta
readequada.

19/05/2022 - 16:58:44 Pregoeiro Esta comissão concede o tempo pedido pela licitante F. JARA DISTRIBUIDOR

19/05/2022 - 17:01:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 19/05/2022.

19/05/2022 - 17:01:37 Sistema Motivo: Diante exposto no item 7.2.1. deste edital; O prazo poderá ser prorrogado, a critério do Pregoeiro,
desde que solicitado por escrito, antes de findo o prazo estabelecido. Ocorre que a licitante solicitou a
prorrogação dentro do prazo, sendo assim esta comissão concede o prazo até as 18:00 de 19/05/2022

19/05/2022 - 17:41:46 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

19/05/2022 - 17:42:12 F. JARA DISTRIBUIDOR... Documentação Item 0002: Boa Tarde Senhor Pregoeiro, segue nossa proposta readequada.

19/05/2022 - 18:04:21 Pregoeiro Boa Noite Senhores licitantes, a sessão ficará suspensa em virtude do expediente e retornará ás 15:00 horas
do dia 20/05/2022.

20/05/2022 - 18:10:12 Pregoeiro Senhores licitantes, informamos que estávamos sem internet em nosso setor, e que já retornou, porém muito
lenta.

20/05/2022 - 18:10:43 Pregoeiro O processo continuará suspenso e retornará em 23/05/2022 as 10:00

23/05/2022 - 10:02:44 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes

23/05/2022 - 18:20:47 Pregoeiro Senhores licitantes o processo ficará suspenso e retornará em 24/05/2022 as 15:00horas

24/05/2022 - 08:55:30 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes, esta comissão informa que o processo permanecerá suspenso por conta da
Equipe de Licitação estão todos no Curso do TCM-PA, por essas questões o mesmo encontra-se suspenso e
retornará em 27/05/2022 as 15:00

27/05/2022 - 15:04:15 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes, vamos dá continuidade ao processo.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:05:26 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor JARA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
EIRELI.

27/05/2022 - 15:06:05 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 27/05/2022 às 15:26.

27/05/2022 - 15:35:43 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
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27/05/2022 - 15:35:56 Sistema O item 0002 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

27/05/2022 - 15:36:03 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

01/06/2022 - 14:35:09 Sistema O Item 0002 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0003 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0007 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0008 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0011 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0013 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0014 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0015 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0016 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0017 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0021 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0023 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0024 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0025 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0026 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0027 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0028 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0029 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0030 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0034 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0035 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0036 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0037 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

01/06/2022 - 14:35:18 Sistema O Item 0038 foi homologado por ADAIAS RAMOS BATISTA NETO.

Keydson Francisco Morais Meireles

Pregoeiro
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COSME SOUSA FERREIRA

Apoio

Katia Vidinho dos Santos

Apoio

SIMONE BENTES DE LIRA

Apoio
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