
ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

ocultar demais lotes

 
 

Licitação [nº 973269]      

Lote [nº 1]   

 
Lote [nº 2]   

 
Lote [nº 3]   

Opções

Cliente MUNICIPIO DE PARNAMIRIM  / (1)  SEARH - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM RN 

Pregoeiro EINSTEIN ALBERTO PEDROSA MANICOBA

Resumo da licitação Formação de registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, objetivando a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios
perecíveis e não perecíveis para atender as necessidades da alimentação escolar, destinados aos alunos da Educação Infantil,
Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Município de
Parnamirim/RN, conforme especificações discriminadas no Anexo I do Edital.

Edital 38/2022 Processo 15.817/2022

Modalidade/tipo Pregão Tipo Menor preço

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnação até 3 dia(s)

Situação da licitação Publicada Data de publicação 17/11/2022

Início acolhimento de propostas 17/11/2022-10:00 Limite acolhimento de propostas 30/11/2022-08:00

Abertura das propostas 30/11/2022-08:00 Data e a hora da disputa 01/12/2022-08:00

Idioma da licitação Português Moeda da licitação (R$) Real

Abrangência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa Prorrogação Automática

Opções

Resumo do lote Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as
necessidades da alimentação escolar, destinados aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Município de Parnamirim/RN, conforme especificações
discriminadas no LOTE 01, do Anexo I, do edital.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Aguardando abertura de propostas Data e o horário 14/11/2022-09:50:07:941

Tempo de disputa sessão pública 10 minutos Tempo de prorrogação automático 2 minuto(s)

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 50,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 50,00

Valor estimado do lote R$  2.149.793,26

Opções

Resumo do lote Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as
necessidades da alimentação escolar, destinados aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Município de Parnamirim/RN, conforme especificações
discriminadas no LOTE 02, do Anexo I, do edital.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Aguardando abertura de propostas Data e o horário 14/11/2022-10:34:38:702

Tempo de disputa sessão pública 10 minutos Tempo de prorrogação automático 2 minuto(s)

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 50,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 50,00

Valor estimado do lote R$  5.938.057,92

Opções

MUNICIPIO DE PARNAMIRIM

  

Sala de disputa Criar licitação Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair

MUNICIPIO DE PARNAMIRIM  
UOR: [nº1] SEARH - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM RN - Fim contrato: 25/05/2023 
[J2929010] EINSTEIN ALBERTO PEDROSA MANICOBA  
apoio pregoeiro - Fim representação: [Não informada]
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Lote [nº 4]   

 
Lote [nº 5]   

 

Resumo do lote Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as
necessidades da alimentação escolar, destinados aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Município de Parnamirim/RN, conforme especificações
discriminadas no LOTE 03, do Anexo I, do edital.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Aguardando abertura de propostas Data e o horário 14/11/2022-10:36:41:018

Tempo de disputa sessão pública 10 minutos Tempo de prorrogação automático 2 minuto(s)

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 50,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 50,00

Valor estimado do lote R$  951.335,97

Opções

Resumo do lote Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as
necessidades da alimentação escolar, destinados aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Município de Parnamirim/RN, conforme especificações
discriminadas no LOTE 04, do Anexo I, do edital.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Aguardando abertura de propostas Data e o horário 14/11/2022-10:39:34:019

Tempo de disputa sessão pública 10 minutos Tempo de prorrogação automático 2 minuto(s)

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 50,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 50,00

Valor estimado do lote R$  4.673.281,01

Opções

Resumo do lote Registro de preços para a futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender as
necessidades da alimentação escolar, destinados aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e
Adultos (EJA) e Atendimento Educacional Especializado (AEE) do Município de Parnamirim/RN, conforme especificações
discriminadas no LOTE 05, do Anexo I, do edital.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP 

Tipo de disputa Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Aguardando abertura de propostas Data e o horário 14/11/2022-10:40:44:199

Tempo de disputa sessão pública 10 minutos Tempo de prorrogação automático 2 minuto(s)

Intervalo mínimo diferença de valores R$ 50,00 Valor mínimo cobrir melhor oferta R$ 50,00

Valor estimado do lote R$  2.058.318,34
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Inclusão de documentos

Data de publicação Número anexo Nome do arquivo Ação

17/11/2022 às 08:37:06 1 EDITAL_E_ANEXOS_PE_38_2022.PDF apagarapagar

17/11/2022 às 08:37:56 2 TERMO_REFERENCIA_ANEXO_I.PDF apagarapagar

17/11/2022 às 08:38:11 3 ORCAMENTO_BASICO_ANEXO_I.PDF apagarapagar

17/11/2022 às 08:38:52 4 PUBLIC_PE_38_2022_DOM.PDF apagarapagar

17/11/2022 às 08:39:02 5 PUBLIC_PE_38_2022_DOU.PDF apagarapagar

Informe o documento Nenhum arquivo escolhidoEscolher arquivo incluirincluir

Padrão de nomenclatura dos arquivos
A extensão do arquivo deverá ser no seguinte formato: Rich Text (.rtf), Portable Document (.pdf) ou Zipfile (.zip). 
O nome do arquivo não poderá conter acentuação, espaços em branco ou caracteres especiais. 
O tamanho máximo dos arquivos está limitado em 1 MB (Megabytes) ou 1024 KB (Kilobytes). 
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