
Listas de Empresas Suspensas ou Impedidas*

CNPJ Nome Fantasia Nome Social Sócio(s) Tipo de Punição

22.167.972/0001-08 MAIS GRAFICA

09.274.783/0001-76 **

10.479.277/0001-00 ARCONDICIONATEC

07.486.759/0001-75

06.201.166/0001-52 ALL PLAC

05.502.243/0001-41 ALUMIPLACAS SHQ

Fonte da Informação: Comissão de Apuração de Infrações em Licitações e Contratos (CAILC)
Data da última atualização: 15/07/2022

Área / Setor de atuação 
da empresa

MAIS GRAFICA E 
EDITORA EIRELI ME

Confecção de peças de 
vestuário e impressão de 

materiais

Luiz Mozart 
Nogueira Martins

Impedimento de licitar e contratar  
com a Administração por 2 anos 

(DOEMPCE 13/05/2021)

NET INFORMATICA E 
AUTOMACAO 
ELETRONICA

ARY FREITAS PEREIRA 
ME

Comércio varejista 
especializado de 
equipamentos e 

suprimentos de informática

Impedimento de licitar e contratar  
com a Administração por 3 anos 

(DOEMPCE 05/08/2021)

FREITAS & ALENCAR 
LTDA ME

 Comércio atacadista,  
instalação e manutenção 
de sistemas centrais de ar 

condicionado e outras 
máquinas

Marconi Alves 
Sidrião de Alencar e 
Maria Auxiliadora 
Aires Morais de 

Alencar

Declaração de inidoneidade para 
contratar com a Administração por 

1 ano (DOEMPCE 06/10/2021)

ARV ELETRICOS E 
REFRIGERACAO

ARV COMERCIO E
SERVICOS ELETRICOS E

DE REFRIGERACAO 
LTDA

 Comércio atacadista,  
instalação e manutenção 
de sistemas centrais de ar 

condicionado e outras 
máquinas

Jordana Gouveia e 
Silva

Declaração de inidoneidade para 
contratar com a Administração por 

1 ano (DOEMPCE 06/10/2021)

ALL PLAC INDUSTRIA E 
COMERCIO DE PLACAS 

LTDA ME  

Comunicação visual - 
Decoração, lapidação, 

gravação, vitrificação e 
outros trabalhos em 

cerâmica, louça, vidro e 
cristal

Flávio Alcântara 
Costa e Melca Sousa 

Nogueira

Suspensão temporária para 
participação em licitação e 

impedimento para contratar pelo 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses 

no âmbito da Procuradoria Geral de 
Justiça (DOEMPCE 06/07/2022)

ALUMIPLACAS SHQ 
NOGUEIRA INDUSTRIA 
DE PLACAS LTDA ME

Comunicação visual - 
Decoração, lapidação, 

gravação, vitrificação e 
outros trabalhos em 

cerâmica, louça, vidro e 
cristal

Ana Helia Gomes de 
Lima e Sara 

Monaliza Sousa 
Nogueira

Suspensão temporária para 
participação em licitação e 

impedimento para contratar pelo 
prazo de 24 (vinte e quatro) meses 

no âmbito da Procuradoria Geral de 
Justiça (DOEMPCE 06/07/2022)

* Com base no Processo nº 13695/2018-2, a CAILC disponibiliza a relação de empresas com sanções vigentes de suspensão temporária de participação em licitação, 
impedimento de contratar com a Administração ou declaração de inidoneidade.

http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/05/MAIS-GRAFICA-DAP.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/05/ARY-FREITAS-DAP.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/05/FREITAS-e-ARV-DAP.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/05/FREITAS-e-ARV-DAP.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/07/DAP-All-Plac-e-Alumiplacas-SHQ.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2022/07/DAP-All-Plac-e-Alumiplacas-SHQ.pdf


** Não há informação de quadro de sócios e administradores (QSA) na base de dados do CNPJ.

Observação: A decisão administrativa que aplicou a penalidade de declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública pelo prazo de 01 (um) ano à 
empresa GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA, no âmbito do Processo Administrativo nº 15567/2017-3, foi suspensa, em sede de tutela provisória de 
urgência, por decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza (processo nº 0276568-96.2021.8.06.0001).
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