
NOME CNPJ PENALIDADE APLICADA

PERÍODO  

VIGÊNCIA                          

PENALIDADE

OBJETO DO 

CONTRATO

A M MEDINA - 

EPP
03.559.602/0001-71

Impedimento de 

licitar/contratar com União pelo 

prazo de 3 (três) anos em 

decorrência de inexecução total 

do contrato firmado com o 

TRT11, com fulcro no art. 7º da 

lei 10.520/2002 c/c art. 28 do 

Decreto nº 5.450/2005 e 

subitem 75 do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 88/2014 e multa 

aplicada no valor total de R$ 

2.098,20 (30%

sobre a nota de empenho nº 

2014NE001828).

08/01/2016 a 

07/01/2019

Contratação de

empresa

especializada na

prestação de

serviços gráficos

para

diagramação,

impressão e

encadernação da

500 (quinhentos)

exemplares da

revista - periódico

de Doutrina e

Jurisprudência do

Tribunal Regional

do Trabalho da 11ª

Região - Edição n.º

21,

Ano 2013

EDEC  

ENGENHARIA, 

CONSTRUÇÃO 

E COMÉRCIO 

LTDA

24.979.188/0001-20

Suspensão temporária de 

participação em licitação e 

impedimento de contratar com  

a  Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos e multa 

aplicada no valor total de R$ 

3.553.617,36 (10% sobre o valor 

contratual não executado), com  

fundamento nos incisos II e III, 

da Lei 8.666/93.

16/01/2017 a 

15/01/2019

Contratação de 

empresa de 

engenharia para a 

construção do 

Fórum Trabalhista 

de Manaus/AM

LISTA DE EMPRESAS APENADAS - INTERNET



A DA SILVA A 

SOUZA 

SERVIÇOS - 

EPP

24.979.188/0001-20

Impedimento de 

licitar/contratar com União pelo 

prazo de 2 (dois) anos, com 

fulcro no art. 7º da Lei 

10.520/2002 c/c art. 28 do 

Decreto nº 5.450/2005 e 

previsão contida nos itens 102 e 

105 do Edital e multa de 10% 

(dez por cento) incidente sonre 

os valores adjudicados nos 

itens 3 e 6 do Termo de 

Adjudicação do Pregão 

Eletrônico nº 016/2016 (SRP), 

valor total de R$ 17.270,00 

14/03/2017 a 

13/03/2019

Registro de Preços

para eventual

aquisição de

persianas verticais

em PVC, com

entrega, 

instalação e

montagem, a fim

de atender às

necessidades das

Varas de Trabalho

deste E. Tribunal,

situadas nos

Estados do

Amazonas e

Roraima,conforme 

condições e

especificações 

contidas no Termo

de Referência,

parte integrante

do Edital.

PINSERGE 
CONSTRUÇÕES 

LTDA - EPP 
08.877.975/0001-04

Impedimento de 

licitar/contratar com União pelo 

prazo de 2 (dois) anos com 

fulcro no art. 7º da Lei  

10.520/02,  em decorrência de 

descumprimento contratual 

conforme itens 11.1, 11.3.2 e 

11.5.4 do Termo de Contrato n. 

01/2015/TRT11/DLC/SC

26/12/2017 a 

25/12/2019

Prestação de 

Serviço de 

engenharia para 

realizar a 

adaptação da 

Escola Judiciária 

do TRT11

JOÃO MATOS 

DA SILVA 

(FÊNIX 

COMERCIALIZ

AÇÃO)

20.313.741/0001-30

Suspensão temporária de 

participação em licitação e 

impedimento de contratar com  

a  Administração, por prazo não 

superior a 2 (dois) anos, com  

fundamento no inciso III, da Lei 

8.666/93.

22/10/2018 a 

21/04/2019

Aquisição de filme  

embalagem 

através de cotação 

eletrônica




