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Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de Palestina do Pará

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Registro de Preços Eletrônico - 14/2022

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

30/03/2022 10:53 30/03/2022 11:00 06/04/2022 09:29 11/04/2022 09:29 11/04/2022 09:30

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações

0001 TUBO 1000 MM ARMADO PA 1 416,67 150 UND Fracassado

0002 TUBO 800 MM ARMADO PA 1 326,67 100 UND Fracassado

0003 TUBO 600 MM ARMADO PA 1 186,67 200 UND Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

30/03/2022 14 EDITAL PE-14_2022 - ass.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

11/04/2022 - 10:33 INICIO DA SESSÃO Senhores Licitantes, gostaria de pedi desculpa pelo atraso, venho por meio deste informar
que daremos inicio aos trabalhos em 10min.

11/04/2022 - 14:30 Negociação aberta para o processo
14/2022

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo 14/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 14:33 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 15:20 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/04/2022 - 15:59 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 09:13 Documentos solicitados para o
processo 14/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 09:13 Documentos solicitados para o
processo 14/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 09:13 Documentos solicitados para o
processo 14/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 09:13 Documentos solicitados para o
processo 14/2022

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 14/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 09:13 Documentos solicitados para o
processo 14/2022

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 14/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 09:13 Documentos solicitados para o
processo 14/2022

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 14/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 09:14 Documentos solicitados para o
processo 14/2022

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 14/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 09:14 Documentos solicitados para o
processo 14/2022

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 14/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/04/2022 - 09:14 Documentos solicitados para o
processo 14/2022

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo 14/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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26/04/2022 - 10:17 Documentos solicitados para o
processo 14/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 14/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0001 - TUBO 1000 MM ARMADO PA 1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

V. G. S.
CONSTRUCOES
EIRELI

08.475.367/0001-
73

08/04/2022 -
11:04:33

TUBO SAMU
CONSTRUCOES

150 430,00 R$ 64.500,00 Sim

SD COMERCIO E
REPRESENTACAO
EIRELI

43.438.614/0001-
62

10/04/2022 -
19:46:38

PRÓRPIA PRÓRPIA 150 490,25 R$ 73.537,50 Sim

ROCHA COMERCIO
DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI

40.171.959/0001-
04

10/04/2022 -
22:28:03

TUBO 1000 MM
ARMADO PA 1

CONCRETO 150 950,00 R$ 142.500,00 Sim

0002 - TUBO 800 MM ARMADO PA 1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

V. G. S.
CONSTRUCOES
EIRELI

08.475.367/0001-
73

08/04/2022 -
11:04:33

TUBO SAMU
CONSTRUCOES

100 390,00 R$ 39.000,00 Sim

SD COMERCIO E
REPRESENTACAO
EIRELI

43.438.614/0001-
62

10/04/2022 -
19:46:38

PRÓRPIA PRÓRPIA 100 385,24 R$ 38.524,00 Sim

ROCHA COMERCIO
DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI

40.171.959/0001-
04

10/04/2022 -
22:27:52

TUBO 800 MM
ARMADO PA 1

CONCRETO 100 900,00 R$ 90.000,00 Sim

0003 - TUBO 600 MM ARMADO PA 1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

V. G. S.
CONSTRUCOES
EIRELI

08.475.367/0001-
73

08/04/2022 -
11:04:33

TUBO SAMU
CONSTRUCOES

200 210,00 R$ 42.000,00 Sim

SD COMERCIO E
REPRESENTACAO
EIRELI

43.438.614/0001-
62

10/04/2022 -
19:46:38

PRÓRPIA PRÓRPIA 200 310,90 R$ 62.180,00 Sim

ROCHA COMERCIO
DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI

40.171.959/0001-
04

10/04/2022 -
22:28:23

TUBO 600 MM
ARMADO PA 1

CONCRETO 200 800,00 R$ 160.000,00 Sim

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

ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI 40.171.959/0001-04 60 dias

SD COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 43.438.614/0001-62 60 dias

V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI 08.475.367/0001-73 60 dias

Lances Enviados
0001 - TUBO 1000 MM ARMADO PA 1
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2022 - 11:04:33 430,00 (proposta) 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

10/04/2022 - 19:46:38 490,25 (proposta) 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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10/04/2022 - 22:28:03 950,00 (proposta) 40.171.959/0001-04 - ROCHA
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Sr. Licitante, será desclassificada a proposta no item por
apresentar preço final, após a negociação, superior ao preço de
referencia fixado, de acordo com o item 8.2 do edital. 12/04/2022
09:01:13

11/04/2022 - 10:46:50 429,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:48:50 425,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 10:51:10 424,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:51:38 423,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 10:52:30 422,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:53:29 420,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 10:53:39 419,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:55:14 417,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 10:55:30 416,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:56:25 410,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 10:56:47 409,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 10:57:17 407,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 10:57:30 406,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:59:13 405,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 10:59:53 404,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:01:19 403,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:01:46 402,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:02:04 401,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:02:16 400,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:03:07 399,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:03:46 398,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:04:28 397,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52
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11/04/2022 - 11:04:45 397,40 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:05:41 397,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:06:09 396,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:07:25 396,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:07:53 395,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:09:00 395,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:09:29 394,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:10:44 394,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:11:16 393,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:12:08 393,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:12:26 392,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 11:12:44 392,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:13:20 392,20 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:15:04 392,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:15:16 391,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:16:44 391,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:17:00 391,15 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:18:36 391,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:18:51 390,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:20:02 390,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:21:05 390,20 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:22:41 390,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52
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11/04/2022 - 11:24:01 389,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:25:46 389,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:26:32 388,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:27:32 388,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:28:22 388,40 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:29:51 388,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:30:04 387,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:31:05 387,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:31:15 387,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:31:32 387,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:31:48 386,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 11:33:00 386,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:33:37 385,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:34:30 385,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:35:12 385,10 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:35:56 384,10 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:36:28 384,09 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:36:54 384,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:37:03 383,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:37:27 383,75 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:38:47 383,70 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:40:31 383,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52
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11/04/2022 - 11:40:58 383,45 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:41:10 383,35 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:41:28 383,34 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:43:06 383,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:43:16 382,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:43:45 382,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:44:14 381,80 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:44:26 381,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:44:43 381,65 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:45:45 381,60 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:46:10 381,58 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 11:46:48 381,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:47:12 381,42 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:47:37 381,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:48:08 380,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:48:42 380,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:49:24 380,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:49:59 380,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:50:12 380,77 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:50:37 380,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:50:56 380,69 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:51:08 380,60 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52
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11/04/2022 - 11:51:33 380,59 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:51:47 380,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:51:53 380,49 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:52:03 380,40 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:53:11 380,39 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:53:34 380,30 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:53:43 380,29 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:53:53 380,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:54:03 380,24 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:54:21 380,23 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:54:41 380,22 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 11:54:54 380,20 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:55:38 380,19 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:55:56 380,15 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:56:34 380,14 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:57:28 380,13 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:57:44 380,12 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:59:14 380,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 11:59:26 379,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:00:06 379,98 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:00:27 379,97 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:00:54 379,95 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52
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11/04/2022 - 12:01:13 379,94 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:02:12 379,92 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:02:54 379,91 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:03:26 379,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:03:38 378,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:03:55 378,95 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:04:13 378,94 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:05:43 378,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:06:39 378,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:06:55 378,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:07:02 378,79 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 12:07:18 378,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:07:23 378,69 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:07:36 378,60 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:07:50 378,59 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:08:11 378,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:08:18 378,49 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:08:31 378,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:08:44 377,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:09:04 377,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:09:20 377,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:09:38 377,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52
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11/04/2022 - 12:10:40 377,79 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:11:21 377,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:11:45 377,69 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:12:35 377,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:12:55 377,49 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:13:06 377,45 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:13:15 377,44 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:13:27 377,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:13:35 376,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:14:38 376,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:14:51 376,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 12:16:33 376,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:17:18 375,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:17:36 375,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:17:58 374,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:18:13 374,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:18:57 373,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:19:12 373,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:19:22 372,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:20:26 372,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:20:38 372,80 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:22:02 372,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52
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11/04/2022 - 12:22:17 371,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:23:07 371,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:24:32 371,80 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:25:11 371,75 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:25:36 371,32 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:26:02 371,30 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:26:23 371,24 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:26:41 371,22 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:27:47 371,15 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:28:01 371,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:28:31 370,92 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 12:29:04 370,67 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:29:21 370,61 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:29:42 370,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:29:53 369,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:30:05 369,95 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:30:32 369,92 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:31:14 369,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:31:39 368,95 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:31:55 368,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:32:15 368,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:33:26 368,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52
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11/04/2022 - 12:33:54 368,71 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:34:38 368,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:36:02 368,69 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:36:21 368,60 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:36:40 368,52 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:36:55 368,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:37:05 368,40 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:37:25 368,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:37:56 367,91 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:38:25 367,85 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:38:36 367,84 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 12:39:04 367,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:39:27 366,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:39:55 365,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:40:32 364,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:41:00 364,97 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:41:18 364,91 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:41:32 364,89 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:41:47 364,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:42:21 364,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:42:45 364,72 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:43:17 364,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52
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11/04/2022 - 12:44:31 363,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:44:49 363,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:45:25 362,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:45:36 362,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:45:45 361,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:46:00 361,95 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:46:43 361,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:46:53 361,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:47:20 360,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:47:28 360,75 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:47:36 360,71 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 12:47:55 360,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:48:08 359,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:48:37 359,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:48:48 358,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:49:21 358,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:49:36 358,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:50:13 358,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:51:07 358,74 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:51:30 358,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:52:04 357,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:53:26 357,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52
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11/04/2022 - 12:53:44 356,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:54:16 356,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:55:14 355,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:55:31 355,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:55:45 354,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:56:12 354,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:56:56 353,92 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:57:14 353,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:57:35 352,92 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:58:53 352,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 12:59:12 351,93 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 12:59:24 351,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:00:16 350,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:00:26 350,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:00:45 349,85 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:01:04 345,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:01:40 344,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:01:54 340,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:02:09 339,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:02:32 339,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:03:12 338,95 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:04:33 336,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52
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11/04/2022 - 13:05:25 335,97 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:05:47 335,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:06:52 334,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:07:16 334,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:08:18 333,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:09:00 333,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:09:28 333,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:09:44 333,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:10:42 333,40 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:11:02 333,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:12:16 332,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2022 às 11:55:24.
Código verificador: 3B1B64

Página 26 de 67

11/04/2022 - 13:12:39 332,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:13:59 331,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:14:19 331,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:14:50 330,92 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:14:58 330,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:15:41 329,85 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:16:20 329,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:17:39 328,91 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:18:06 328,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:18:42 328,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:19:28 328,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52
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11/04/2022 - 13:19:51 328,74 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:21:16 328,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal
pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.
11/04/2022 15:57:52

11/04/2022 - 13:21:42 328,69 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 17:11:29 850,00 40.171.959/0001-04 - ROCHA
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Sr. Licitante, será desclassificada a proposta no item por
apresentar preço final, após a negociação, superior ao preço de
referencia fixado, de acordo com o item 8.2 do edital. 12/04/2022
09:01:13

0002 - TUBO 800 MM ARMADO PA 1
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2022 - 11:04:33 390,00 (proposta) 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

10/04/2022 - 19:46:38 385,24 (proposta) 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

10/04/2022 - 22:27:52 900,00 (proposta) 40.171.959/0001-04 - ROCHA
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Sr. Licitante, será desclassificada a proposta no item por
apresentar preço final, após a negociação, superior ao preço de
referencia fixado, de acordo com o item 8.2 do edital. 12/04/2022
09:01:19

11/04/2022 - 10:45:33 384,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 10:46:55 383,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:48:57 383,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 10:51:13 382,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:51:43 380,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59
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11/04/2022 - 10:52:37 379,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:53:37 375,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 10:53:50 374,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:55:16 372,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 10:55:36 371,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:56:28 365,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 10:56:52 364,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:57:26 361,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 10:57:46 360,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:59:19 359,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:00:20 358,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 11:01:26 357,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:01:51 356,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:02:35 355,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:02:45 354,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:03:12 353,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:03:50 352,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:04:37 351,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:04:52 351,40 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:05:48 351,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:06:17 350,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:07:15 350,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59
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11/04/2022 - 11:08:00 349,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:09:10 349,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:09:33 348,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:11:12 348,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:11:22 348,15 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:11:50 348,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:12:34 347,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:12:57 347,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:13:28 347,10 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:15:06 347,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:15:21 346,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 11:16:51 346,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:17:07 346,20 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:18:44 346,15 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:19:00 346,10 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:20:08 346,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:21:10 345,60 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:22:47 345,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:24:05 344,80 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:25:53 344,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:26:41 343,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:27:13 343,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59
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11/04/2022 - 11:28:28 343,40 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:29:58 343,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:30:12 342,80 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:31:15 342,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:31:25 341,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:31:41 341,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:31:55 340,87 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:33:03 340,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:33:43 339,80 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:34:38 339,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:35:18 339,40 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 11:36:04 339,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:36:37 339,20 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:37:00 339,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:37:10 338,87 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:37:38 338,75 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:38:52 338,74 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:40:33 338,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:41:03 338,49 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:41:17 338,45 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:41:37 338,41 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:43:08 338,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59
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11/04/2022 - 11:43:23 337,92 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:43:55 337,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:44:23 337,87 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:44:34 337,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:44:48 337,79 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:45:52 337,75 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:46:15 337,71 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:47:03 337,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:47:19 337,41 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:47:44 337,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:48:15 336,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 11:48:49 336,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:49:31 336,87 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:50:09 336,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:50:25 336,78 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:50:46 336,75 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:51:03 336,74 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:51:29 336,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:51:40 336,69 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:51:56 336,60 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:53:17 336,59 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:53:40 336,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59
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11/04/2022 - 11:53:49 336,49 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:54:07 336,45 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:54:30 336,44 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:54:47 336,42 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:55:45 336,41 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:56:05 336,39 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:56:39 336,38 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:57:36 336,35 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:57:49 336,34 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:59:20 336,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 11:59:31 335,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 12:00:14 335,97 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:00:37 335,96 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:01:03 335,94 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:01:20 335,93 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:02:06 335,92 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:02:58 335,91 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:03:19 335,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:03:45 334,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:04:01 334,95 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:04:20 334,94 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:05:45 334,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59
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11/04/2022 - 12:06:47 334,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:07:02 334,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:07:11 334,79 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:07:24 334,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:07:45 334,69 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:08:02 334,60 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:08:13 334,59 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:08:38 334,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:08:50 333,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:09:12 333,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:09:27 333,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 12:09:44 333,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:10:48 333,79 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:11:29 333,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:11:50 332,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:12:41 332,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:13:02 332,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:13:13 332,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:13:22 332,79 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:13:34 332,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:13:43 331,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:14:44 331,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59
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11/04/2022 - 12:14:58 330,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:16:51 330,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:17:31 329,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:17:42 329,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:18:04 328,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:18:19 328,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:19:04 327,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:19:19 327,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:19:30 326,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:20:36 326,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:20:44 326,40 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 12:22:04 326,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:22:24 325,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:23:19 325,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:24:39 325,79 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:25:21 325,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:25:46 325,41 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:26:09 325,38 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:26:17 325,32 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:26:48 325,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:27:54 325,21 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:28:10 325,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59
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11/04/2022 - 12:28:23 324,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:29:10 324,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:29:43 324,87 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:30:11 324,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:30:42 324,75 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:31:08 324,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:31:31 323,96 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:31:49 323,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:32:03 322,95 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:32:21 322,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:32:51 322,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 12:33:15 322,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:34:10 322,71 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:34:46 322,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:35:56 321,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:36:12 321,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:36:32 321,80 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:36:44 321,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:36:58 321,65 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:37:32 321,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:38:04 320,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:38:35 320,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59
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11/04/2022 - 12:38:45 319,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:39:10 319,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - 11/04/2022 12:39:54

11/04/2022 - 12:39:35 318,95 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:40:01 318,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:40:24 318,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:40:49 318,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:41:11 318,71 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:41:25 318,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:41:41 318,65 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:42:07 318,64 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:42:20 318,62 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:42:29 318,60 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59
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11/04/2022 - 12:42:52 318,53 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:43:32 318,52 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:44:38 318,42 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:45:28 318,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:45:51 317,95 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:46:10 317,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:46:51 316,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:47:08 316,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:47:28 316,42 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:48:01 316,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:48:14 315,79 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 12:49:13 315,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:49:45 314,96 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:50:20 314,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:51:14 314,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:51:37 314,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:52:13 313,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:53:31 313,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:53:50 312,83 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:54:21 312,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:55:20 311,95 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:55:36 311,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59
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11/04/2022 - 12:55:51 310,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:56:18 310,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:56:48 309,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:57:33 309,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:57:45 309,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:59:02 309,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 12:59:20 308,57 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:59:31 307,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:00:11 306,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:00:32 305,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:00:50 304,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/10/2022 às 11:55:24.
Código verificador: 3B1B64

Página 48 de 67

11/04/2022 - 13:01:11 302,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:01:35 301,82 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:01:47 300,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:02:04 299,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:02:40 299,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:03:19 299,87 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:04:51 299,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:05:32 299,71 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:05:59 299,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:07:00 298,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:07:28 298,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59
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11/04/2022 - 13:08:27 297,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:09:07 297,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:09:40 296,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:09:54 296,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:10:49 295,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:11:15 295,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:12:23 294,81 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:12:46 294,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:14:06 293,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:14:28 293,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:14:56 292,93 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 13:15:03 290,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:15:48 289,93 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:16:30 289,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:17:45 288,96 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:18:14 288,95 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:18:49 288,91 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 13:19:35 288,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:57:59

11/04/2022 - 13:19:58 288,88 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 17:11:38 800,00 40.171.959/0001-04 - ROCHA
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Sr. Licitante, será desclassificada a proposta no item por
apresentar preço final, após a negociação, superior ao preço de
referencia fixado, de acordo com o item 8.2 do edital. 12/04/2022
09:01:19

0003 - TUBO 600 MM ARMADO PA 1
Data Valor CNPJ Situação

08/04/2022 - 11:04:33 210,00 (proposta) 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

10/04/2022 - 19:46:38 310,90 (proposta) 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

10/04/2022 - 22:28:23 800,00 (proposta) 40.171.959/0001-04 - ROCHA
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Sr. Licitante, será desclassificada a proposta no item por
apresentar preço final, após a negociação, superior ao preço de
referencia fixado, de acordo com o item 8.2 do edital. 12/04/2022
09:01:19
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11/04/2022 - 10:47:02 209,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:49:04 209,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 10:51:16 208,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:51:51 205,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 10:52:43 204,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:53:44 202,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 10:53:55 201,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:55:20 200,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 10:55:41 199,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:56:30 195,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 10:56:58 194,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 10:57:35 193,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 10:57:52 192,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 10:59:27 191,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:00:26 190,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:01:56 189,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:02:08 188,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:02:45 187,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:02:53 186,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:03:18 185,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:03:55 184,00 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:04:48 184,75 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:06:04 183,75 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44
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11/04/2022 - 11:06:24 183,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:07:39 183,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:08:05 182,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:09:21 182,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:09:39 182,15 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:11:20 182,05 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:11:29 182,03 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:12:01 182,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:12:39 181,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:13:04 181,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:13:33 181,10 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 11:15:09 181,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:15:27 180,50 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:16:58 180,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:17:13 180,10 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:18:50 180,05 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:19:10 180,02 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:20:14 180,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:21:14 179,80 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:22:55 179,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:24:10 178,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:25:57 178,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44
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11/04/2022 - 11:26:47 177,80 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:27:22 177,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:28:33 177,20 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:30:28 177,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:30:41 176,95 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:31:24 176,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:31:30 175,90 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:31:48 175,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:32:03 174,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:33:28 174,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:33:52 173,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 11:34:47 173,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:35:23 173,49 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:36:15 173,40 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:36:43 173,39 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:37:05 173,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:37:15 172,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:37:45 172,75 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:38:56 172,74 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:40:35 172,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:41:09 172,38 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:41:23 172,35 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44
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11/04/2022 - 11:41:42 172,34 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:43:11 172,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:43:31 171,93 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:44:03 171,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:44:34 171,83 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:44:41 171,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:44:55 171,79 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:45:57 171,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:46:20 171,58 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:47:05 171,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:47:26 171,49 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 11:47:53 171,40 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:48:26 171,39 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:48:56 171,30 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:49:38 171,28 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:50:21 171,25 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:50:32 171,24 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:50:58 171,20 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:51:14 171,19 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:51:39 171,10 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:51:47 171,09 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:52:09 171,05 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44
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11/04/2022 - 11:53:24 171,04 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:53:46 171,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:53:58 170,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:54:15 170,98 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:54:36 170,97 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:55:01 170,95 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:55:50 170,94 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:56:14 170,93 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:56:46 170,92 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 11:57:44 170,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:57:53 170,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 11:59:25 170,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 11:59:37 169,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:00:20 169,97 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:00:45 169,96 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:01:10 169,95 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:01:26 169,94 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:02:19 169,93 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:03:04 169,92 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:03:33 169,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:03:52 168,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:04:09 168,95 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44
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11/04/2022 - 12:04:27 168,94 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:05:48 168,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:06:54 168,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:07:11 168,80 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:07:18 168,79 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:07:30 168,70 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:07:55 168,69 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:08:18 168,60 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:08:39 168,59 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:08:52 168,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:09:34 167,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13
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11/04/2022 - 12:09:52 167,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:10:54 167,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:11:39 167,50 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:11:57 167,49 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:12:51 167,40 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:13:08 167,39 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:13:19 167,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:13:29 166,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:13:39 166,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:13:53 165,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:14:49 165,90 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44
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11/04/2022 - 12:15:08 165,89 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:16:38 165,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:17:35 164,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:17:49 164,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:18:12 136,98 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 12:18:25 136,00 08.475.367/0001-73 - V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI

Cancelado - Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de
desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de
evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido,
sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens. 11/04/2022
15:58:44

11/04/2022 - 12:19:13 135,99 43.438.614/0001-62 - SD COMERCIO
E REPRESENTACAO EIRELI

Cancelado - Após analise dos documentos apresentados, foram
constatado divergências entra o contrato social e o balanço
apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está
estipulado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil) no contrato social e no
balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil), consultado o
balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e
chancela nº: 71106393864603, o documento apresentado não
corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o mesmo deixou
de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado. 11/04/2022
15:20:13

11/04/2022 - 17:11:47 790,00 40.171.959/0001-04 - ROCHA
COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI

Cancelado - Sr. Licitante, será desclassificada a proposta no item por
apresentar preço final, após a negociação, superior ao preço de
referencia fixado, de acordo com o item 8.2 do edital. 12/04/2022
09:01:19

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

11/04/2022 - 15:57:52 V. G. S. CONSTRUCOES
EIRELI

08.475.367/0001-73 Item 0001 - TUBO 1000 MM ARMADO PA 1

Desclassificação: Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de evitar problemas e contratempos
futuros na contratação e entrega dos materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.

11/04/2022 - 15:57:59 V. G. S. CONSTRUCOES
EIRELI

08.475.367/0001-73 Item 0002 - TUBO 800 MM ARMADO PA 1

Desclassificação: Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de evitar problemas e contratempos
futuros na entrega dos materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.

11/04/2022 - 15:58:44 V. G. S. CONSTRUCOES
EIRELI

08.475.367/0001-73 Item 0003 - TUBO 600 MM ARMADO PA 1

Desclassificação: Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de desistência da empresa V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI, a fim de evitar problemas e contratempos
futuros na entrega dos materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido, sendo assim, o mesmo será desclassificado nos itens.

12/04/2022 - 09:01:13 ROCHA COMERCIO DE
MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EIRELI

40.171.959/0001-04 Item 0001 - TUBO 1000 MM ARMADO PA 1

Desclassificação: Sr. Licitante, será desclassificada a proposta no item por apresentar preço final, após a negociação, superior ao preço de referencia fixado, de acordo com o
item 8.2 do edital.

Reabilitados
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Data Fornecedor CNPJ Detalhe

26/04/2022 - 10:05:33 V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI 08.475.367/0001-73 Item 0001 - TUBO 1000 MM ARMADO PA 1

26/04/2022 - 10:05:52 V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI 08.475.367/0001-73 Item 0002 - TUBO 800 MM ARMADO PA 1

26/04/2022 - 10:06:03 V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI 08.475.367/0001-73 Item 0003 - TUBO 600 MM ARMADO PA 1

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

26/04/2022 - 11:45 - - - -

0001 - TUBO 1000 MM ARMADO PA 1

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

43.438.614/0001-62 - SD
COMERCIO E
REPRESENTACAO EIRELI

26/04/2022 - 11:39:28 Bom dia ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO, ocorreu um erro no momento de
juntar a documentação jurídica não deveria enviar a ultima alteração, ainda não
estava pronta a mesma está aguardando o registro na junta comercial do Pará -
JUCEPA.

Indeferido

Justificativa: Sr. informamos que o licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e do envio dos documentos apresentados em qualquer fase
da licitação, conforme o item 24.10.

Chat
Data Apelido Frase

11/04/2022 - 10:30:56 Pregoeiro Bom Dia, Senhores Licitantes.

11/04/2022 - 10:33:00 Pregoeiro Senhores Licitantes, gostaria de pedi desculpa pelo atraso, venho por meio deste informar que daremos
inicio aos trabalhos em 10min.

11/04/2022 - 10:43:01 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

11/04/2022 - 10:43:28 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

11/04/2022 - 10:43:28 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.

11/04/2022 - 10:43:28 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

11/04/2022 - 10:43:28 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.

11/04/2022 - 10:43:39 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:43:39 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 10:43:40 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:43:40 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 10:43:40 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 10:43:40 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/04/2022 - 11:51:01 Pregoeiro Srs. Licitantes, fiquem atentos as valores ofertados, a inexecução dos das ordem de compras, acarretara nas
penalizações descrita no edital, bem como inclusão no CNEP.

11/04/2022 - 11:59:42 Pregoeiro Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente sessão para almoço ao final da fase de lance dos
itens em aberto. A sessão será reaberta no dia 11/04/2022 às 14:30 (horário de Brasília).

11/04/2022 - 12:21:14 Sistema O item 0003 foi encerrado.

11/04/2022 - 12:39:35 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 319,00 para o item 0002 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/04/2022 - 12:39:54 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 319,00 para o item 0002 foi aprovado pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 13:21:28 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 328,70 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

11/04/2022 - 13:21:58 Sistema O item 0002 foi encerrado.

11/04/2022 - 13:23:43 Sistema O item 0001 foi encerrado.

11/04/2022 - 14:30:24 Pregoeiro Boa Tarde, Srs. Licitantes!

11/04/2022 - 14:30:31 Sistema O item 0001 teve como arrematante DANIELLE SILVA FRANCA EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$
328,69.

11/04/2022 - 14:30:31 Sistema O item 0002 teve como arrematante DANIELLE SILVA FRANCA EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$
288,88.

11/04/2022 - 14:30:31 Sistema O item 0003 teve como arrematante DANIELLE SILVA FRANCA EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$
135,99.
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11/04/2022 - 14:33:40 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:35 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 14:33:55 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 16:35 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 14:33:55 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 16:35 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 14:40:20 F. DANIELLE SILVA FR... Negociação Item 0001: Bom tarde ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO (a) ja estamos em nosso valor
minimo em todos os itens.

11/04/2022 - 15:17:26 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

11/04/2022 - 15:17:26 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0002.

11/04/2022 - 15:17:26 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0003.

11/04/2022 - 15:17:26 Sistema Motivo: A empresa já se manifestou.

11/04/2022 - 15:20:13 Sistema O fornecedor DANIELLE SILVA FRANCA EIRELI foi inabilitado no processo.

11/04/2022 - 15:20:13 Sistema Motivo: Após analise dos documentos apresentados, foram constatado divergências entra o contrato social e
o balanço apresentado, tendo em vista que o capital inicial da empresa está estipulado em R$ 110.000,00
(cento e dez mil) no contrato social e no balanço apresentado está R$ 500.000,00 (quinhentos mil),
consultado o balanço na JUCEPA através do número de protocolo nº: 215870263, e chancela nº:
71106393864603, o documento apresentado não corresponde ao registrado na JUCEPA, dessa forma o
mesmo deixou de atende o item 9.10.2, sendo assim está inabilitado.

11/04/2022 - 15:20:13 Sistema O fornecedor DANIELLE SILVA FRANCA EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 15:20:13 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 328,70.

11/04/2022 - 15:20:13 Sistema O fornecedor DANIELLE SILVA FRANCA EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 15:20:13 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 288,90.

11/04/2022 - 15:20:13 Sistema O fornecedor DANIELLE SILVA FRANCA EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 15:20:13 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 136,00.

11/04/2022 - 15:20:42 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:20 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 15:20:42 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 17:20 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 15:20:42 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 17:20 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 15:50:34 F. V. G. S. CONSTRUC... Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, a empresa V.G.S vem encarecidamente pedir desistência da
Classificação do item 01, tendo em vista que o interesse da mesma seria todos os itens global, porém, o item
3 ficou muito abaixo do que podemos cumprir.

11/04/2022 - 15:50:59 F. V. G. S. CONSTRUC... Negociação Item 0002: Sr. Pregoeiro, a empresa V.G.S vem encarecidamente pedir desistência da
Classificação do item 02, tendo em vista que o interesse da mesma seria todos os itens global, porém, o item
3 ficou muito abaixo do que podemos cumprir.

11/04/2022 - 15:51:20 F. V. G. S. CONSTRUC... Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro, a empresa V.G.S vem encarecidamente pedir desistência da
Classificação do item 03, tendo em vista que o interesse da mesma seria todos os itens global, porém, o item
3 ficou muito abaixo do que podemos cumprir.

11/04/2022 - 15:54:33 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

11/04/2022 - 15:54:33 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0002.

11/04/2022 - 15:54:33 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0003.

11/04/2022 - 15:54:33 Sistema Motivo: A empresa já se manifestou.

11/04/2022 - 15:57:52 Sistema O fornecedor V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 15:57:52 Sistema Motivo: Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de desistência da empresa V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI, a fim de evitar problemas e contratempos futuros na contratação e entrega dos
materiais licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido, sendo assim, o mesmo será
desclassificado nos itens.

11/04/2022 - 15:57:52 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
com lance de R$ 950,00.

11/04/2022 - 15:57:59 Sistema O fornecedor V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 15:57:59 Sistema Motivo: Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de desistência da empresa V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI, a fim de evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido, sendo assim, o mesmo será
desclassificado nos itens.

11/04/2022 - 15:57:59 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
com lance de R$ 900,00.

11/04/2022 - 15:58:44 Sistema O fornecedor V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

11/04/2022 - 15:58:44 Sistema Motivo: Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de desistência da empresa V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI, a fim de evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido, sendo assim, o mesmo será
desclassificado nos itens.

11/04/2022 - 15:58:44 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
com lance de R$ 800,00.

11/04/2022 - 15:59:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 17:59 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 15:59:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 17:59 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 15:59:18 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 17:59 do dia 11/04/2022.

11/04/2022 - 16:07:42 F. ROCHA COMERCIO DE... Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro estamos no nosso menor preço

11/04/2022 - 16:08:12 F. ROCHA COMERCIO DE... Negociação Item 0002: Sr. Pregoeiro estamos no nosso menor preço

11/04/2022 - 16:08:40 F. ROCHA COMERCIO DE... Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro estamos no nosso menor preço

11/04/2022 - 16:12:12 Pregoeiro Sr. Licitante, esta abeto o prazo para negociação nos itens, devido o valor dos itens esta acima do estimado
pela administração.

11/04/2022 - 16:17:08 F. ROCHA COMERCIO DE... Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro qual é o valor estimado da administração?
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11/04/2022 - 16:26:45 Pregoeiro Sr, Licitante,segue os preços médios: Item 01: 416,67; Item 02: 326,67 e Item 03: 186,67.

11/04/2022 - 17:11:29 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 850,00.

11/04/2022 - 17:11:38 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 800,00.

11/04/2022 - 17:11:47 Sistema O Item 0003 recebeu um lance negociado no valor de R$ 790,00.

11/04/2022 - 17:17:33 F. ROCHA COMERCIO DE... Negociação Item 0003: estamos no nosso menor valor

11/04/2022 - 17:50:56 Pregoeiro Srs. Licitantes, comunicamos a suspensão da presente. A sessão será reaberta no dia 12/04/2022 às 09:00
(horário de Brasília).

12/04/2022 - 09:00:40 Pregoeiro Bom Dia, Senhores Licitantes.

12/04/2022 - 09:01:13 Sistema O fornecedor ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o
item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

12/04/2022 - 09:01:13 Sistema Motivo: Sr. Licitante, será desclassificada a proposta no item por apresentar preço final, após a negociação,
superior ao preço de referencia fixado, de acordo com o item 8.2 do edital.

12/04/2022 - 09:01:19 Sistema O fornecedor ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado no
processo.

12/04/2022 - 09:01:19 Sistema Motivo: Sr. Licitante, será desclassificada a proposta no item por apresentar preço final, após a negociação,
superior ao preço de referencia fixado, de acordo com o item 8.2 do edital.

12/04/2022 - 09:01:19 Sistema O fornecedor ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o
item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

12/04/2022 - 09:01:19 Sistema O fornecedor ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI foi desclassificado para o
item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

12/04/2022 - 09:13:43 Sistema Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:30 do
dia 26/04/2022.

12/04/2022 - 09:13:59 Sistema Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:30 do
dia 26/04/2022.

12/04/2022 - 09:14:06 Sistema Foi solicitada uma nova documentação de habilitação para o item 0003. O prazo de envio é até às 09:30 do
dia 26/04/2022.

22/04/2022 - 12:21:06 Sistema A nova documentação de habilitação do item 0001 foi anexada ao processo.

22/04/2022 - 12:21:27 Sistema A nova documentação de habilitação do item 0002 foi anexada ao processo.

22/04/2022 - 12:21:46 Sistema A nova documentação de habilitação do item 0003 foi anexada ao processo.

25/04/2022 - 10:11:55 Sistema A nova documentação de habilitação do item 0001 foi anexada ao processo.

26/04/2022 - 09:36:43 Pregoeiro Bom dia, Srs licitantes

26/04/2022 - 09:37:39 Pregoeiro Estamos analisando a documentação enviada, aguardem conectados!

26/04/2022 - 10:05:33 Sistema O fornecedor V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0001.

26/04/2022 - 10:05:33 Sistema Motivo: Fornecedor reabilitado após análise da nova documentação apresentada.

26/04/2022 - 10:05:33 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 328,70.

26/04/2022 - 10:05:52 Sistema O fornecedor V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0002.

26/04/2022 - 10:05:52 Sistema Motivo: Fornecedor reabilitado após análise da nova documentação apresentada.

26/04/2022 - 10:05:52 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 288,90.

26/04/2022 - 10:06:03 Sistema O fornecedor V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0003.

26/04/2022 - 10:06:03 Sistema Motivo: Fornecedor reabilitado após análise da nova documentação apresentada.

26/04/2022 - 10:06:03 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI com lance de R$ 136,00.

26/04/2022 - 10:14:26 Pregoeiro A empresa DANIELLE SILVA FRANCA EIRELI apresentou nova documentação. Mas apresentou a última
alteração sem registro na junta comercial do Pará - JUCEPA. Sendo assim a mesma permanecerá
inabilitada.

26/04/2022 - 10:17:51 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 26/04/2022.

26/04/2022 - 10:17:51 Sistema Motivo: Enviar Proposta Adequada ao último valor ofertado. Enviar todos os itens em única proposta.

26/04/2022 - 11:10:07 F. V. G. S. CONSTRUC... Documentação Item 0001: Bom dia, Sr. Pregoeiro, a empresa VGS CONSTRUÇÕES gostaria de solicitar a
Desistência da Classificação de todos os itens, tendo em vista equívoco por nossa parte na fase de lances.

26/04/2022 - 11:14:51 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

26/04/2022 - 11:14:51 Sistema Motivo: Srs. Licitantes, a empresa pediu desistência dos lances.

26/04/2022 - 11:15:01 Sistema O fornecedor V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado no processo.

26/04/2022 - 11:15:01 Sistema Motivo: Srs. Licitantes, informamos que devido ao pedido de desistência da empresa V. G. S.
CONSTRUCOES EIRELI, a fim de evitar problemas e contratempos futuros na entrega dos materiais
licitados, o Pregoeiro e equipe de apoio resolvem acatar tal pedido, sendo assim, o mesmo será
desclassificado nos itens.

26/04/2022 - 11:15:01 Sistema O fornecedor V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2022 - 11:15:01 Sistema O fornecedor V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2022 - 11:15:01 Sistema O fornecedor V. G. S. CONSTRUCOES EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

26/04/2022 - 11:15:13 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 26/04/2022 às 11:45.

26/04/2022 - 11:39:28 Sistema O fornecedor DANIELLE SILVA FRANCA EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

26/04/2022 - 12:01:15 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
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26/04/2022 - 12:01:15 Sistema Intenção: Bom dia ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO, ocorreu um erro no momento de juntar a
documentação jurídica não deveria enviar a ultima alteração, ainda não estava pronta a mesma está
aguardando o registro na junta comercial do Pará - JUCEPA.

26/04/2022 - 12:01:15 Sistema Justificativa: Sr. informamos que o licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações
prestadas e do envio dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação, conforme o item 24.10.

26/04/2022 - 12:01:22 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

MAYKON DAVID COSTA FERREIRA

Pregoeiro

MOISES LIMA DE SOUSA SILVA

Apoio

ROBERVAL ALVES RODRIGUES

Apoio
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