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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Juruti

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEMPOF
Registro de Preços Eletrônico - 029/2022

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

15/06/2022 18:24 15/06/2022 18:30 27/06/2022 18:30 30/06/2022 08:00 30/06/2022 15:30

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 GRAVADOR DE VÍDEO NVD POE 16 CH,
RESOLUÇÃO 4K 16 CÂMERAS IP EM FULL HD
A 30 FPS, 1 INTERFACE DE REDE GIGABIT
ETHERNET RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO
DAS CÂMERAS IPS, VISUALIZAÇÃO SAÍDAS DE
VÍDEO: 1 HDMI E 1 VGA. RESOLUÇÕES
SUPORTADAS NO MONITOR HDMI 1: 3.840 ×
2.160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720.

5.200,00 2 UND Homologado

0002 CÂMERA IP BULLET, RESOLUÇÃO 4
MEGAPIXELS, LENTE DE 2.7 A 12 MM
MOTORIZADO, COMPRESSÃO DE VÍDEO
H.265, IR INTELIGENTE COM ALCANCE DE 50
METROS, ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP67 »
SUPORTE A POE.

4.098,33 6 UN Homologado

0003 CÂMERA IP BULLET, RESOLUÇÃO DE 2
MEGAPIXELS, ANALÍTICO DE VÍDEO » LENTE
2.8 MM, INFRAVERMELHO 30 METROS

1.266,67 17 UN Homologado

0004 CÂMERA IP DOME, RESOLUÇÃO DE 2
MEGAPIXELS, ANALÍTICO DE VÍDEO » LENTE
2.8 MM, INFRAVERMELHO 30 METROS.

1.216,67 4 ADES Homologado

0005 CAIXA CABO DE REDE UTP LAN, CAT 05, 100%
COBRE, 4 PARES.

1.433,33 5 UN Homologado

0006 MINI RACK PAREDE 3U 730,00 2 ADES Homologado

0007 NOBREACK 1200 VA / 600 W, 120 V, 6
TOMADAS DE 10 A, SEMISSENOIDA

1.780,00 2 UN Homologado

0008 SWITCH 16 P, POE, FAST 2P, GIGA 1P 1.816,67 2 UN Homologado

0009 HARD DISK 10 GB WESTDIGITAL 4.400,00 4 UN Homologado

0010 INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CÂMERAS
IP ALTA RESOLUÇÃO NA ÁREA INTERNA E
EXTERNA QUE DEVERÃO FICAR EM CONEXÃO
COM A INTERNET, INSTALAÇÃO DE 2.300
METROS DE CABO DE REDE, INTERLIGANDO
AS CÂMERAS AO SERVIDOR.

2.783,33 24 SVÇ Homologado

0011 SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO/
INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA
MUNICIPAL.
ESPECIFICAÇÃO SIMPLIFICADA: O SERVIÇO
DE MONITORAMENTO DEVERÁ SER
COMPOSTO POR: TRANSFERÊNCIA DE
CONHECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO,
SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO,
RECEPÇÃO, GRAVAÇÃO, MONITORAMENTO E
PROCESSAMENTO DAS IMAGENS DE VÍDEO
COM SISTEMA INFORMATIZADO DE
GERENCIAMENTO, ARMAZENAMENTO E
CONSULTA DAS INFORMAÇÕES GERADAS
POR MEIO DE CÂMERAS DE VÍDEO. A
CONTRATADA DEVERÁ DISPOR DE LOCAL
PRÓPRIO PARA O MONITORAMENTO DAS
UNIDADES INDICADAS, DEVENDO DISPOR DE
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO
EFETIVO DOS SERVIÇOS.

7.866,67 12 MÊS Homologado
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0012 SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO/
INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
ESPECIFICAÇÃO SIMPLIFICADA: O SERVIÇO
DE MONITORAMENTO DEVERÁ SER
COMPOSTO POR: TRANSFERÊNCIA DE
CONHECIMENTO, SUPORTE TÉCNICO,
SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRANSMISSÃO,
RECEPÇÃO, GRAVAÇÃO, MONITORAMENTO E
PROCESSAMENTO DAS IMAGENS DE VÍDEO
COM SISTEMA INFORMATIZADO DE
GERENCIAMENTO, ARMAZENAMENTO E
CONSULTA DAS INFORMAÇÕES GERADAS
POR MEIO DE CÂMERAS DE VÍDEO. A
CONTRATADA DEVERÁ DISPOR DE LOCAL
PRÓPRIO PARA O MONITORAMENTO DAS
UNIDADES INDICADAS, DEVENDO DISPOR DE
EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA
NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO
EFETIVO DOS SERVIÇOS.

8.900,00 12 MÊS Homologado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

15/06/2022 Edital nº 029-2022 - Video Monitoramento.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

30/06/2022 - 16:39 Negociação aberta para o processo
029/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4 do processo 029/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2022 - 16:39 Negociação aberta para o processo
029/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 5,6,7,8,9,10,11,12 do processo
029/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

30/06/2022 - 16:39 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/06/2022 às 18:39.

04/07/2022 - 16:09 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 Gravador de vídeo Nvd
PoE 16 ch, Resolução 4k
16 câmeras IP em Full
HD a 30 FPS, 1 interface
de rede Gigabit Ethernet
Reconhecimento
automático das câmeras
IPs, Visualização Saídas
de vídeo: 1 HDMI e 1
VGA. Resoluções
suportadas no monitor
HDMI 1: 3.840 × 2.160,
1920 × 1080, 1280 ×
1024, 1280 × 720.

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

INTELBRAS INTELBRAS 4.741,00 2 9.482,00

0002 Câmera IP Bullet,
Resolução 4 megapixels,
Lente de 2.7 a 12 mm
motorizado, Compressão
de vídeo H.265, IR
inteligente com alcance
de 50 metros, Índice de
proteção IP67 » Suporte a
PoE.

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

INTELBRAS INTELBRAS 3.594,00 6 21.564,00

0003 Câmera IP Bullet,
Resolução de 2
megapixels, Analítico de
vídeo » Lente 2.8 mm,
infravermelho 30 metros

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

INTELBRAS INTELBRAS 881,00 17 14.977,00

0004 Câmera IP Dome,
Resolução de 2
megapixels, Analítico de
vídeo » Lente 2.8 mm,
infravermelho 30 metros.

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

INTELBRAS INTELBRAS 881,00 4 3.524,00

0005 Caixa Cabo de Rede UTP
LAN, CAT 05, 100%
cobre, 4 PARES.

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

INTELBRAS INTELBRAS 1.433,33 5 7.166,65
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0006 MINI Rack Parede 3U R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

INTELBRAS INTELBRAS 730,00 2 1.460,00

0007 Nobreack 1200 VA / 600
W, 120 V, 6 tomadas de
10 A, Semissenoida

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

INTELBRAS INTELBRAS 1.780,00 2 3.560,00

0008 Switch 16 p, PoE, Fast
2p, Giga 1P

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

INTELBRAS INTELBRAS 1.816,67 2 3.633,34

0009 Hard Disk 10 gb
Westdigital

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

INTELBRAS INTELBRAS 4.400,00 4 17.600,00

0010 Instalação e Programação
de Câmeras IP alta
resolução na área interna
e externa que deverão
ficar em conexão com a
internet, Instalação de
2.300 metros de cabo de
rede, interligando as
câmeras ao servidor.

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

N/C N/C 2.783,33 24 66.799,92

0011 SERVIÇO DE
MONITORAMENTO VIA
RÁDIO/ INTERNET
PARA A SEDE DA
PREFEITURA
MUNICIPAL.
Especificação
simplificada: O serviço de
Monitoramento deverá ser
composto por:
transferência de
conhecimento, suporte
técnico, sistema de
captação, transmissão,
recepção, gravação,
monitoramento e
processamento das
imagens de vídeo com
sistema informatizado de
gerenciamento,
armazenamento e
consulta das informações
geradas por meio de
câmeras de vídeo. A
contratada deverá dispor
de local próprio para o
monitoramento das
unidades indicadas,
devendo dispor de
equipamentos e mão de
obra necessários para o
funcionamento efetivo dos
serviços.

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

WAAP COMERCIO &
SERVIÇOS

WAAP COMERCIO &
SERVIÇOS

7.866,67 12 94.400,04

0012 SERVIÇO DE
MONITORAMENTO VIA
RÁDIO/ INTERNET
PARA A SEDE DA
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.
Especificação
simplificada: O serviço de
Monitoramento deverá ser
composto por:
transferência de
conhecimento, suporte
técnico, sistema de
captação, transmissão,
recepção, gravação,
monitoramento e
processamento das
imagens de vídeo com
sistema informatizado de
gerenciamento,
armazenamento e
consulta das informações
geradas por meio de
câmeras de vídeo. A
contratada deverá dispor
de local próprio para o
monitoramento das
unidades indicadas,
devendo dispor de
equipamentos e mão de
obra necessários para o
funcionamento efetivo dos
serviços.

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

N/C N/C 8.900,00 12 106.800,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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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 - Gravador de vídeo Nvd PoE 16 ch, Resolução 4k 16 câmeras IP em Full HD a 30 FPS, 1
interface de rede Gigabit Ethernet Reconhecimento automático das câmeras IPs, Visualização Saídas
de vídeo: 1 HDMI e 1 VGA. Resoluções suportadas no monitor HDMI 1: 3.840 × 2.160, 1920 × 1080,
1280 × 1024, 1280 × 720.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

20.346.247/0001-
71

28/06/2022 -
10:26:17

INTELBRAS INTELBRAS 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 Sim

RCC COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA

08.096.586/0001-
41

30/06/2022 -
07:46:05

DS-7616NI-
Q2/16P

HIKVISION 2 R$ 5.200,00 R$ 10.400,00 Sim

0002 - Câmera IP Bullet, Resolução 4 megapixels, Lente de 2.7 a 12 mm motorizado, Compressão de vídeo H.265, IR inteligente
com alcance de 50 metros, Índice de proteção IP67 » Suporte a PoE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

20.346.247/0001-
71

28/06/2022 -
10:27:44

INTELBRAS INTELBRAS 6 R$ 4.098,33 R$ 24.589,98 Sim

RCC COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA

08.096.586/0001-
41

30/06/2022 -
07:46:06

DS-2CD3656G2T-
IZS

HIKVISION 6 R$ 4.093,33 R$ 24.559,98 Sim

0003 - Câmera IP Bullet, Resolução de 2 megapixels, Analítico de vídeo » Lente 2.8 mm, infravermelho 30 metros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

20.346.247/0001-
71

28/06/2022 -
10:29:02

INTELBRAS INTELBRAS 17 R$ 1.266,67 R$ 21.533,39 Sim

RCC COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA

08.096.586/0001-
41

30/06/2022 -
07:46:06

DS-2CD1023G0E-
I

HIKVISION 17 R$ 1.266,67 R$ 21.533,39 Sim

0004 - Câmera IP Dome, Resolução de 2 megapixels, Analítico de vídeo » Lente 2.8 mm, infravermelho 30 metros.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

20.346.247/0001-
71

28/06/2022 -
10:30:30

INTELBRAS INTELBRAS 4 R$ 1.216,67 R$ 4.866,68 Sim

RCC COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA

08.096.586/0001-
41

30/06/2022 -
07:46:06

DS-2CD1323G0E-
I

HIKVISION 4 R$ 1.216,67 R$ 4.866,68 Sim

0005 - Caixa Cabo de Rede UTP LAN, CAT 05, 100% cobre, 4 PARES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

20.346.247/0001-
71

28/06/2022 -
10:31:41

INTELBRAS INTELBRAS 5 R$ 1.433,33 R$ 7.166,65 Sim

0006 - MINI Rack Parede 3U
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

20.346.247/0001-
71

28/06/2022 -
10:32:33

INTELBRAS INTELBRAS 2 R$ 730,00 R$ 1.460,00 Sim

0007 - Nobreack 1200 VA / 600 W, 120 V, 6 tomadas de 10 A, Semissenoida
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006
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R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

20.346.247/0001-
71

28/06/2022 -
10:58:14

INTELBRAS INTELBRAS 2 R$ 1.780,00 R$ 3.560,00 Sim

0008 - Switch 16 p, PoE, Fast 2p, Giga 1P
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

20.346.247/0001-
71

28/06/2022 -
10:59:59

INTELBRAS INTELBRAS 2 R$ 1.816,67 R$ 3.633,34 Sim

0009 - Hard Disk 10 gb Westdigital
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

20.346.247/0001-
71

28/06/2022 -
11:01:36

INTELBRAS INTELBRAS 4 R$ 4.400,00 R$ 17.600,00 Sim

0010 - Instalação e Programação de Câmeras IP alta resolução na área interna e externa que deverão ficar em conexão com a
internet, Instalação de 2.300 metros de cabo de rede, interligando as câmeras ao servidor.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

20.346.247/0001-
71

28/06/2022 -
11:05:32

N/C N/C 24 R$ 2.783,33 R$ 66.799,92 Sim

0011 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO/ INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Especificação simplificada: O serviço de Monitoramento deverá ser composto por: transferência de conhecimento, suporte
técnico, sistema de captação, transmissão, recepção, gravação, monitoramento e processamento das imagens de vídeo com
sistema informatizado de gerenciamento, armazenamento e consulta das informações geradas por meio de câmeras de vídeo. A
contratada deverá dispor de local próprio para o monitoramento das unidades indicadas, devendo dispor de equipamentos e mão
de obra necessários para o funcionamento efetivo dos serviços.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

20.346.247/0001-
71

28/06/2022 -
11:08:47

WAAP
COMERCIO &
SERVIÇOS

WAAP
COMERCIO &
SERVIÇOS

12 R$ 7.866,67 R$ 94.400,04 Sim

0012 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO/ INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.
Especificação simplificada: O serviço de Monitoramento deverá ser composto por: transferência de conhecimento, suporte
técnico, sistema de captação, transmissão, recepção, gravação, monitoramento e processamento das imagens de vídeo com
sistema informatizado de gerenciamento, armazenamento e consulta das informações geradas por meio de câmeras de vídeo. A
contratada deverá dispor de local próprio para o monitoramento das unidades indicadas, devendo dispor de equipamentos e mão
de obra necessários para o funcionamento efetivo dos serviços.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

R P PRINTES
COMERCIO E
SERVICOS

20.346.247/0001-
71

28/06/2022 -
11:10:06

N/C N/C 12 R$ 8.900,00 R$ 106.800,00 Sim

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

RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 08.096.586/0001-41 90 dias

R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS 20.346.247/0001-71 90 dias

Lances Enviados
0001 - Gravador de vídeo Nvd PoE 16 ch, Resolução 4k 16 câmeras IP em Full HD a 30 FPS, 1
interface de rede Gigabit Ethernet Reconhecimento automático das câmeras IPs, Visualização Saídas
de vídeo: 1 HDMI e 1 VGA. Resoluções suportadas no monitor HDMI 1: 3.840 × 2.160, 1920 × 1080,
1280 × 1024, 1280 × 720.
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 10:26:17 5.200,00 (proposta) 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 07:46:05 5.200,00 (proposta) 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:33:02 5.199,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:33:45 5.195,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:33:49 5.194,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:35:00 5.190,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:35:03 5.189,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:40:26 5.170,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:40:29 5.169,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:42:00 5.165,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:42:03 5.164,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:42:54 5.162,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:42:57 5.161,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:43:43 5.150,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 15:43:45 5.149,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:44:29 5.145,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:44:32 5.144,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:45:22 5.140,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:45:25 5.139,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:46:09 5.130,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:46:14 5.129,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:47:07 5.125,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:47:10 5.124,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:48:26 5.120,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:48:30 5.119,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:49:24 5.117,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:49:27 5.116,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:50:43 5.110,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 15:50:46 5.109,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:52:10 5.100,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:52:13 5.099,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:53:27 5.080,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:53:30 5.079,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:54:16 5.065,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:54:19 5.064,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:55:40 5.060,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:55:43 5.059,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:56:30 5.050,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:56:34 5.049,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:57:35 5.040,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:57:38 5.039,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:58:23 5.035,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 15:58:26 5.034,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:59:31 5.030,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:59:35 5.029,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:00:35 5.025,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:00:38 5.024,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:01:28 5.020,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:01:32 5.019,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:02:09 5.015,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:02:12 5.014,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:03:00 5.010,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:03:03 5.009,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:04:26 5.000,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:04:30 4.999,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:05:35 4.980,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 16:05:39 4.979,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:06:33 4.970,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:06:37 4.969,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:07:35 4.960,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:07:38 4.959,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:08:53 4.955,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:08:56 4.954,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:10:28 4.950,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:10:31 4.949,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:12:04 4.948,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:12:08 4.947,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:12:52 4.946,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:12:55 4.945,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:14:25 4.944,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 16:14:29 4.943,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:15:28 4.942,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:15:31 4.941,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:16:30 4.940,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:16:36 4.939,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:17:30 4.938,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:17:34 4.937,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:18:30 4.936,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:18:33 4.935,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:19:25 4.934,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:19:28 4.933,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:20:14 4.932,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:20:17 4.931,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:21:16 4.930,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 16:21:19 4.929,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:22:07 4.925,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:22:11 4.924,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:23:27 4.920,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:23:30 4.919,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:24:26 4.900,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:24:29 4.899,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:26:13 4.800,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:26:17 4.799,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:27:14 4.780,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:27:17 4.779,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:28:12 4.775,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:28:16 4.774,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:29:32 4.770,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 16:29:36 4.769,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:30:29 4.750,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:30:32 4.749,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:32:05 4.745,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:32:08 4.744,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:32:50 4.743,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:32:53 4.742,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:34:12 4.741,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:34:16 4.740,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

0002 - Câmera IP Bullet, Resolução 4 megapixels, Lente de 2.7 a 12 mm motorizado, Compressão de vídeo H.265, IR inteligente
com alcance de 50 metros, Índice de proteção IP67 » Suporte a PoE.
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 10:27:44 4.098,33 (proposta) 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 07:46:06 4.093,33 (proposta) 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:34:02 4.092,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 15:34:05 4.091,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:40:44 4.085,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:40:47 4.084,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:41:47 4.080,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:41:50 4.079,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:42:40 4.065,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:42:43 4.064,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:43:30 4.050,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:43:33 4.049,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:44:18 4.045,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:44:21 4.044,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:45:11 4.042,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:45:14 4.041,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:45:56 4.035,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 15:45:59 4.034,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:46:58 4.030,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:47:05 4.029,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:48:17 4.025,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:48:21 4.024,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:49:12 4.020,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:49:15 4.019,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:50:29 4.000,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:50:32 3.999,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:51:52 3.998,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:51:55 3.997,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:53:06 3.990,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:53:10 3.989,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:54:02 3.985,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 15:54:06 3.984,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:55:27 3.980,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:55:30 3.979,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:56:16 3.975,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:56:20 3.974,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:57:18 3.970,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:57:22 3.969,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:58:14 3.965,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:58:18 3.964,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:59:17 3.900,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:59:20 3.899,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:00:25 3.895,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:00:30 3.894,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:01:16 3.890,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 26/08/2022 às 17:50:18.
Código verificador: 34922F

Página 17 de 40

30/06/2022 - 16:01:19 3.889,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:02:00 3.885,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:02:06 3.884,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:02:50 3.880,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:02:53 3.879,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:04:14 3.870,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:04:18 3.869,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:05:21 3.865,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:05:25 3.864,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:06:12 3.860,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:06:16 3.859,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:07:21 3.850,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:07:24 3.849,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:08:40 3.845,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 16:08:44 3.844,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:10:16 3.842,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:10:19 3.841,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:11:53 3.840,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:11:56 3.839,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:12:41 3.838,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:12:49 3.837,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:14:12 3.836,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:14:15 3.835,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:15:06 3.834,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:15:09 3.833,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:16:18 3.832,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:16:21 3.831,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:17:16 3.830,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 16:17:19 3.829,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:18:08 3.828,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:18:12 3.827,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:19:05 3.826,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:19:07 3.825,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:20:03 3.824,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:20:06 3.823,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:21:02 3.822,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:21:05 3.821,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:21:55 3.820,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:21:58 3.819,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:23:16 3.815,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:23:19 3.814,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:24:14 3.800,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 16:24:17 3.799,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:25:13 3.700,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:25:16 3.699,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:26:54 3.650,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:26:57 3.649,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:27:59 3.645,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:28:02 3.644,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:29:20 3.640,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:29:24 3.639,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:30:18 3.600,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:30:22 3.599,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:31:53 3.598,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:31:56 3.597,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:32:38 3.596,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 16:32:41 3.595,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:33:57 3.594,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:34:00 3.593,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

0003 - Câmera IP Bullet, Resolução de 2 megapixels, Analítico de vídeo » Lente 2.8 mm, infravermelho 30 metros
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 10:29:02 1.266,67 (proposta) 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 07:46:06 1.266,67 (proposta) 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:33:02 1.265,67 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:34:41 1.260,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:34:44 1.259,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:41:07 1.255,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:41:10 1.254,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:41:36 1.250,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:41:40 1.249,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21
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30/06/2022 - 15:42:27 1.245,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:42:30 1.244,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:43:17 1.240,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:43:22 1.239,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:44:08 1.235,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:44:11 1.234,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:45:01 1.230,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:45:04 1.229,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:45:47 1.225,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:45:50 1.224,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:46:48 1.220,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:46:51 1.219,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:48:05 1.215,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:48:08 1.214,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21
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30/06/2022 - 15:49:01 1.210,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:49:04 1.209,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:50:14 1.200,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:50:18 1.199,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:51:37 1.195,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:51:40 1.194,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:52:50 1.192,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:52:54 1.191,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:53:49 1.190,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:53:52 1.189,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:54:55 1.185,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:54:58 1.184,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:56:01 1.180,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:56:04 1.179,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21
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30/06/2022 - 15:57:09 1.175,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:57:22 1.174,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:58:05 1.170,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:58:12 1.169,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:59:01 1.160,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:59:05 1.159,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:00:09 1.155,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:00:13 1.154,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:01:03 1.150,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:01:06 1.149,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:01:50 1.145,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:01:53 1.144,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:02:41 1.140,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:02:44 1.139,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21
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30/06/2022 - 16:04:04 1.130,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:04:08 1.129,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:05:06 1.120,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:05:09 1.119,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:05:59 1.015,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:06:04 1.014,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:07:02 1.000,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:07:06 999,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:08:24 995,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:08:27 994,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:10:07 993,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:10:10 992,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:11:41 991,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:11:44 990,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21
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30/06/2022 - 16:12:30 989,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:12:39 988,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:13:50 987,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:13:53 986,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:14:53 985,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:14:57 984,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:16:06 983,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:16:09 982,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:17:04 981,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:17:07 980,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:17:56 979,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:18:00 978,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:18:52 977,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:18:56 976,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21
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30/06/2022 - 16:19:52 975,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:19:55 974,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:20:52 973,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:20:55 972,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:21:44 970,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:21:47 969,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:23:04 950,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:23:07 949,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:24:01 945,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:24:04 944,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:24:59 930,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:25:03 929,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:26:37 920,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:26:40 919,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21
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30/06/2022 - 16:27:45 900,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:27:48 899,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:29:05 895,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:29:10 894,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:30:05 890,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:30:08 889,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:31:41 885,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:31:44 884,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:32:27 883,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:32:31 882,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:33:48 881,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:33:51 880,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

0004 - Câmera IP Dome, Resolução de 2 megapixels, Analítico de vídeo » Lente 2.8 mm, infravermelho 30 metros.
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 10:30:30 1.216,67 (proposta) 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 07:46:06 1.216,67 (proposta) 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:33:02 1.215,67 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:34:18 1.214,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:34:21 1.213,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:41:21 1.210,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:41:24 1.209,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:42:16 1.205,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:42:19 1.204,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:43:09 1.200,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:43:13 1.199,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:43:58 1.195,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:44:01 1.194,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:44:52 1.192,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 15:44:55 1.191,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:45:36 1.190,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:45:40 1.189,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:46:30 1.180,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:46:33 1.179,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:47:55 1.170,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:47:58 1.169,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:48:49 1.165,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:48:52 1.164,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:50:04 1.160,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:50:07 1.159,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:51:27 1.150,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:51:30 1.149,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:52:38 1.145,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 15:52:41 1.144,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:53:41 1.140,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:53:44 1.139,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:54:44 1.135,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:54:47 1.134,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:55:50 1.130,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:55:53 1.129,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:57:00 1.125,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:57:04 1.124,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:57:53 1.120,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:57:57 1.119,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:58:48 1.100,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 15:58:54 1.099,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 15:59:54 1.090,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 15:59:58 1.089,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:00:55 1.080,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:00:59 1.079,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:01:42 1.065,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:01:45 1.064,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:02:31 1.050,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:02:35 1.049,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:03:44 1.030,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:03:49 1.029,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:04:44 1.020,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:04:47 1.019,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:05:48 1.015,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:05:51 1.014,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:06:45 1.000,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 16:06:48 999,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:08:14 995,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:08:17 994,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:09:59 993,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:10:03 992,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:11:33 991,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:11:36 990,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:12:23 989,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:12:27 988,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:13:41 987,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:13:45 986,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:14:46 985,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:14:49 984,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:15:58 983,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 16:16:01 982,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:16:54 981,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:16:57 980,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:17:46 979,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:17:49 978,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:18:44 977,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:18:48 976,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:19:45 975,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:19:48 974,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:20:41 973,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:20:44 972,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:21:31 970,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:21:35 969,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:22:26 965,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 16:22:29 964,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:23:47 950,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:23:50 949,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:24:48 930,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:24:51 929,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:26:25 920,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:26:28 919,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:27:35 900,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:27:39 899,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:28:59 895,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:29:02 894,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:29:56 890,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:29:59 889,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:31:32 885,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido
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30/06/2022 - 16:31:36 884,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:32:20 883,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:32:24 882,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

30/06/2022 - 16:33:37 881,00 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

30/06/2022 - 16:33:42 880,00 08.096.586/0001-41 - RCC COMERCIO
DE ELETRONICOS LTDA

Cancelado - Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante
apresentou a certidão específica, desatendendo o citado item solicitado.

Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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. 30/06/2022 17:56:21

0005 - Caixa Cabo de Rede UTP LAN, CAT 05, 100% cobre, 4 PARES.
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 10:31:41 1.433,33 (proposta) 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

0006 - MINI Rack Parede 3U
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 10:32:33 730,00 (proposta) 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

0007 - Nobreack 1200 VA / 600 W, 120 V, 6 tomadas de 10 A, Semissenoida
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 10:58:14 1.780,00 (proposta) 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

0008 - Switch 16 p, PoE, Fast 2p, Giga 1P
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 10:59:59 1.816,67 (proposta) 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

0009 - Hard Disk 10 gb Westdigital
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 11:01:36 4.400,00 (proposta) 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

0010 - Instalação e Programação de Câmeras IP alta resolução na área interna e externa que deverão ficar em conexão com a
internet, Instalação de 2.300 metros de cabo de rede, interligando as câmeras ao servidor.
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 11:05:32 2.783,33 (proposta) 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

0011 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO/ INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Especificação simplificada: O serviço de Monitoramento deverá ser composto por: transferência de conhecimento, suporte
técnico, sistema de captação, transmissão, recepção, gravação, monitoramento e processamento das imagens de vídeo com
sistema informatizado de gerenciamento, armazenamento e consulta das informações geradas por meio de câmeras de vídeo. A
contratada deverá dispor de local próprio para o monitoramento das unidades indicadas, devendo dispor de equipamentos e mão
de obra necessários para o funcionamento efetivo dos serviços.
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Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 11:08:47 7.866,67 (proposta) 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

0012 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA RÁDIO/ INTERNET PARA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.
Especificação simplificada: O serviço de Monitoramento deverá ser composto por: transferência de conhecimento, suporte
técnico, sistema de captação, transmissão, recepção, gravação, monitoramento e processamento das imagens de vídeo com
sistema informatizado de gerenciamento, armazenamento e consulta das informações geradas por meio de câmeras de vídeo. A
contratada deverá dispor de local próprio para o monitoramento das unidades indicadas, devendo dispor de equipamentos e mão
de obra necessários para o funcionamento efetivo dos serviços.
Data Valor CNPJ Situação

28/06/2022 - 11:10:06 8.900,00 (proposta) 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 04/07/2022 - 16:11:55 20.346.247/0001-71 - R P PRINTES
COMERCIO E SERVICOS

PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA
- VALENDO.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

R P PRINTES COMERCIO E
SERVICOS

28/06/2022 - 10:15 Rodrigo Printes Pereira - - - - QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

R P PRINTES COMERCIO E
SERVICOS

28/06/2022 - 10:17 Rodrigo Printes Pereira - - - - DECLARAÇÕES

R P PRINTES COMERCIO E
SERVICOS

28/06/2022 - 10:18 Rodrigo Printes Pereira - - - - HABILITAÇÃO
JURÍDICA

R P PRINTES COMERCIO E
SERVICOS

28/06/2022 - 11:12 Rodrigo Printes Pereira - - - - PROPOSTA
DE PREÇOS

R P PRINTES COMERCIO E
SERVICOS

28/06/2022 - 16:35 Rodrigo Printes Pereira - - - - QUALIFICAÇÃO

ECONÔMICO-
FINANCEIRA

R P PRINTES COMERCIO E
SERVICOS

29/06/2022 - 09:36 Rodrigo Printes Pereira - - - - REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

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

05/07/2022 - 16:18 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

30/06/2022 - 15:31:22 Pregoeiro Bom dia senhores licitantes.

30/06/2022 - 15:32:15 Pregoeiro digo Boa tarde

30/06/2022 - 15:32:20 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

30/06/2022 - 15:32:42 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

30/06/2022 - 15:32:42 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.

30/06/2022 - 15:32:42 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

30/06/2022 - 15:32:42 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.

30/06/2022 - 15:32:54 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 15:32:54 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 15:32:54 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
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30/06/2022 - 15:32:54 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 15:32:55 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 15:32:55 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 15:32:56 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 15:32:56 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 15:32:57 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 15:32:57 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 15:32:57 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 15:32:57 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 15:32:58 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 15:32:58 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 15:33:00 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 15:33:00 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 15:33:00 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 15:33:00 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 15:33:01 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 15:33:01 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 15:42:57 Sistema O item 0005 foi encerrado.

30/06/2022 - 15:42:57 Sistema O item 0006 foi encerrado.

30/06/2022 - 15:43:00 Sistema O item 0007 foi encerrado.

30/06/2022 - 15:43:00 Sistema O item 0008 foi encerrado.

30/06/2022 - 15:43:00 Sistema O item 0009 foi encerrado.

30/06/2022 - 15:43:03 Sistema O item 0010 foi encerrado.

30/06/2022 - 15:51:05 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 15:51:05 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 15:51:06 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 15:51:06 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

30/06/2022 - 16:01:08 Sistema O item 0011 foi encerrado.

30/06/2022 - 16:01:08 Sistema O item 0012 foi encerrado.

30/06/2022 - 16:35:44 Sistema O item 0004 foi encerrado.

30/06/2022 - 16:35:53 Sistema O item 0003 foi encerrado.

30/06/2022 - 16:36:02 Sistema O item 0002 foi encerrado.

30/06/2022 - 16:36:17 Sistema O item 0001 foi encerrado.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0001 teve como arrematante RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
4.740,00.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0002 teve como arrematante RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
3.593,00.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0003 teve como arrematante RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
880,00.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0004 teve como arrematante RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - EPP/SS com lance de R$
880,00.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0005 teve como arrematante R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS - ME com lance de R$
1.433,33.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0006 teve como arrematante R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS - ME com lance de R$ 730,00.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0007 teve como arrematante R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS - ME com lance de R$
1.780,00.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0008 teve como arrematante R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS - ME com lance de R$
1.816,67.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0009 teve como arrematante R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS - ME com lance de R$
4.400,00.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0010 teve como arrematante R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS - ME com lance de R$
2.783,33.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0011 teve como arrematante R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS - ME com lance de R$
7.866,67.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema O item 0012 teve como arrematante R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS - ME com lance de R$
8.900,00.

30/06/2022 - 16:39:20 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

30/06/2022 - 16:39:40 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 30/06/2022 às 18:39.

30/06/2022 - 16:43:22 F. R P PRINTES COMER... Negociação Item 0005: Boa Tarde, Sr pregoeiro essa é a nossa melhor oferta para todos os itens que
ganhamos.

30/06/2022 - 17:11:05 F. RCC COMERCIO DE E... Negociação Item 0001: Boa tarde senhor(a) pregoeiro(a), ofertamos nosso melhor valor durante a fase de
lances para os itens que arrematamos, desde ja agradecemos à atenção
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30/06/2022 - 17:11:33 F. RCC COMERCIO DE E... Negociação Item 0002: Boa tarde senhor(a) pregoeiro(a), ofertamos nosso melhor valor durante a fase de
lances para os itens que arrematamos, desde ja agradecemos à atenção

30/06/2022 - 17:11:48 F. RCC COMERCIO DE E... Negociação Item 0003: Boa tarde senhor(a) pregoeiro(a), ofertamos nosso melhor valor durante a fase de
lances para os itens que arrematamos, desde ja agradecemos à atenção

30/06/2022 - 17:12:00 F. RCC COMERCIO DE E... Negociação Item 0004: Boa tarde senhor(a) pregoeiro(a), ofertamos nosso melhor valor durante a fase de
lances para os itens que arrematamos, desde ja agradecemos à atenção

30/06/2022 - 17:13:18 Sistema O prazo de negociação foi encerrado pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 17:16:34 Pregoeiro Como foi informado via chat que esses lances são os melhores ofertados para todos os itens que ganharam,
este pregoeiro irá passar para análise das habilitações dos mesmos.

30/06/2022 - 17:56:21 Sistema O fornecedor RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA foi inabilitado no processo.

30/06/2022 - 17:56:21 Sistema Motivo: Diante exposto no item 9.2.3 inciso II, e licitante apresentou a certidão específica, desatendendo o
citado item solicitado. Desatendeu o que pede o item7.2.4. 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.

30/06/2022 - 17:56:21 Sistema O fornecedor RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 17:56:21 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS com lance de R$
4.741,00.

30/06/2022 - 17:56:21 Sistema O fornecedor RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 17:56:21 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS com lance de R$
3.594,00.

30/06/2022 - 17:56:21 Sistema O fornecedor RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 17:56:21 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS com lance de R$ 881,00.

30/06/2022 - 17:56:21 Sistema O fornecedor RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA foi inabilitado para o item 0004 pelo pregoeiro.

30/06/2022 - 17:56:21 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS com lance de R$ 881,00.

30/06/2022 - 17:58:36 Pregoeiro Senhores licitantes o processo ficará suspenso e retornará em 04/07/2022 as 15:00.

04/07/2022 - 16:07:08 Pregoeiro Boa tarde!

04/07/2022 - 16:08:12 Pregoeiro solicito o envio da proposta ajustada

04/07/2022 - 16:09:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 04/07/2022.

04/07/2022 - 16:09:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 04/07/2022.

04/07/2022 - 16:09:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 04/07/2022.

04/07/2022 - 16:09:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 04/07/2022.

04/07/2022 - 16:09:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 04/07/2022.

04/07/2022 - 16:09:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 04/07/2022.

04/07/2022 - 16:09:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0007. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 04/07/2022.

04/07/2022 - 16:09:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0008. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 04/07/2022.

04/07/2022 - 16:09:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0009. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 04/07/2022.

04/07/2022 - 16:09:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0010. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 04/07/2022.

04/07/2022 - 16:09:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0011. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 04/07/2022.

04/07/2022 - 16:09:58 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0012. O prazo de envio é até às 18:09 do dia 04/07/2022.

04/07/2022 - 16:11:55 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

04/07/2022 - 16:14:09 F. R P PRINTES COMER... Documentação Item 0001: BOA TARDE, SR PREGOEIRO NOSSA PROPOSTA READEQAUDA FOI
ANEXADA AO PROCESSO CONFORME EXIGENCIAS DO EDITAL.

04/07/2022 - 19:20:31 Pregoeiro Boa noite senhores LICITANTES, estávamos sem internet. Venho informar que o processo ficará suspenso e
retornará em 05/07/2022 as 10:30

05/07/2022 - 14:55:38 Pregoeiro Boa tarde senhores licitantes, informo que estávamos sem acesso á plataforma. E que apartir deste
momento iremos dá continuidade ao certame.

05/07/2022 - 15:57:57 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS.

05/07/2022 - 15:57:57 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS.

05/07/2022 - 15:57:57 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS.

05/07/2022 - 15:57:57 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS.

05/07/2022 - 15:57:57 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS.

05/07/2022 - 15:57:57 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS.

05/07/2022 - 15:57:57 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS.

05/07/2022 - 15:57:57 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS.

05/07/2022 - 15:57:57 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS.

05/07/2022 - 15:57:57 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS.

05/07/2022 - 15:57:57 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS.

05/07/2022 - 15:57:57 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor R P PRINTES COMERCIO E SERVICOS.

05/07/2022 - 15:58:03 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 05/07/2022 às 16:18.

05/07/2022 - 16:59:46 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

05/07/2022 - 17:00:08 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.
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05/07/2022 - 17:00:14 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

05/07/2022 - 17:00:14 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

05/07/2022 - 17:00:14 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

05/07/2022 - 17:00:14 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

05/07/2022 - 17:00:14 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

05/07/2022 - 17:00:14 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

05/07/2022 - 17:00:14 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

05/07/2022 - 17:00:14 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

05/07/2022 - 17:00:14 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

05/07/2022 - 17:00:14 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

05/07/2022 - 17:00:14 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Keydson Francisco Morais Meireles.

12/07/2022 - 13:43:50 Sistema O Item 0001 foi homologado por JORGE NASCIMENTO DA SILVA.

12/07/2022 - 13:44:02 Sistema O Item 0002 foi homologado por JORGE NASCIMENTO DA SILVA.

12/07/2022 - 13:44:02 Sistema O Item 0003 foi homologado por JORGE NASCIMENTO DA SILVA.

12/07/2022 - 13:44:02 Sistema O Item 0004 foi homologado por JORGE NASCIMENTO DA SILVA.

12/07/2022 - 13:44:02 Sistema O Item 0005 foi homologado por JORGE NASCIMENTO DA SILVA.

12/07/2022 - 13:44:02 Sistema O Item 0006 foi homologado por JORGE NASCIMENTO DA SILVA.

12/07/2022 - 13:44:02 Sistema O Item 0007 foi homologado por JORGE NASCIMENTO DA SILVA.

12/07/2022 - 13:44:02 Sistema O Item 0008 foi homologado por JORGE NASCIMENTO DA SILVA.

12/07/2022 - 13:44:02 Sistema O Item 0009 foi homologado por JORGE NASCIMENTO DA SILVA.

12/07/2022 - 13:44:02 Sistema O Item 0010 foi homologado por JORGE NASCIMENTO DA SILVA.

12/07/2022 - 13:44:02 Sistema O Item 0011 foi homologado por JORGE NASCIMENTO DA SILVA.

12/07/2022 - 13:44:02 Sistema O Item 0012 foi homologado por JORGE NASCIMENTO DA SILVA.

Keydson Francisco Morais Meireles

Pregoeiro

COSME SOUSA FERREIRA

Apoio

Katia Vidinho dos Santos

Apoio

SIMONE BENTES DE LIRA

Apoio
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